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ПЕРЕДМОВА

Словник — перша спроба систематизації термінів з публічного адміністрування в Украї-
ні. Він є закономірним етапом розвитку галузі знань “Публічне управління та адмініструван-
ня”, що започаткована, як і однойменна спеціальність, в Україні Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.

Відсутність належного світового досвіду переходу від тоталітарного суспільства до демо-
кратичного, оригінальність і складність проблем, що з цим пов’язані, обумовлюють завдання 
забезпечувати публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіо-
нального, загальнодержавного та міжнародного рівнів. В останні роки в Україні все більшого 
поширення набуло і набуває поняття “публічне адміністрування”. Аналіз свідчить, що за пе-
ріод з 1991 року в Україні практично сформовано більшість інститутів публічного адміні-
стрування, що пов’язано зі зміною характеру відносин з юридичними і фізичними особами, у 
зв’язку з розвитком ринкової економіки та демократизацією суспільства. Зокрема функціо-
нують органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також запроваджено 
державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Юридично ж публічні  
адміністрації в Україні відсутні. У 2005 р. був оприлюднений проект урядової Концепції ре-
формування публічної адміністрації в Україні, у 2008 р. з’явився його новий до опрацьований 
варіант. Між тим легітимізація публічних адміністрацій потребує оптимального закріплення 
в нормативно-правових документах змісту відповідних понять, переліку організацій, уста-
нов і підприємств, що здійснюють публічне адміністрування, їх статусу, особливостей повно-
важень, цілей, форм і методів діяльності тощо.

Розвиток і становлення науки публічного адміністрування немислимий без створення 
відповідного понятійно-категоріального апарату. Як і кожна наука, публічне адмініструван-
ня оперує певними категоріями — найістотнішими і найфундаментальнішими, у межах цієї 
теорії, поняттями, що відображають найсуттєвіші закономірні управлінські зв’язки та відно-
сини. Побудова системи категорій публічного адміністрування, як і суто наукова інтерпрета-
ція їх змісту, сьогодні перебуває у процесі формування. У публічному адмініструванні, як 
галузі наукового знання, остаточно ще не склався власний понятійний апарат. Такий стан 
можна пояснити еволюцією наукової теорії, приростом наукових знань, що відбувається в 
умовах зламу багатьох ідеологічних схем. Процес державотворення суттєво впливає на зміст 
традиційних для нас категорій та понять у сфері публічного адміністрування, що, у свою 
чергу, зумовлює відповідний розвиток і вдосконалення понятійного апарату однієї з наймо-
лодших в Україні наук.

Негативним чинником її розвитку є відсутність словникових та енциклопедичних ви-
дань, у яких би повністю, у вигляді термінологічної ієрархії, відображалися теоретичні ре-
зультати еволюції у галузі “Публічне управління та адміністрування” на даному етапі її 
теоретико-методологічного осмислення з урахуванням міждисциплінарного характеру та 
специфіки означеної сфери діяльності. Зрозуміло, що за таких умов створення термінологіч-
них словників, словників-довідників перетворилося на гостру потребу, необхідність. 

Виходимо з того, що термін публічне адміністрування трактується значно ширше, ніж 
державне управління. В Україні раніше були розроблені словники з державного управлін-
ня — В. Я. Малиновський (2005 р.), Г. П. Ситник (2012), В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, 
О. В. Червякова (2013), енциклопедичний словник Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, 
А. М. Михненко (2010 р.), енциклопедія державного управління у 8 томах (2011 р.). Біль-
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шість термінів у цих виданнях вже встигли дещо змінитися у зв’язку з прийняттям нових за-
конів, а пояснення деяких досить великі та мають академічний характер.

Тому з метою надання теоретичної та практичної допомоги службовцям публічного адмі-
ністрування у розумінні та застосуванні термінів, використовуваних у загальнодержавній 
управлінській системі, та понять окремих термінів, що широко застосовуються у повсякден-
ному суспільно-господарському житті, виникла реальна потреба розробки нового словника, 
щоби був побудований на сучасній законодавчій базі, мав велику кількість термінів з різно-
манітних галузей знань і давав би стислу, але змістовну характеристику таких термінів. Тому 
поряд з термінами з державного управління велика увага була приділена термінам з право-
знавства, політології, соціології, менеджменту, менеджменту персоналу, маркетингу, логісти-
ки, фінансів, організації державних закупівель, біржової діяльності, консумеризму, житлово-
комунального господарства, нотаріату, зовнішньоекономічної діяльності та ін., що дасть змо-
гу їм не просто орієнтуватися в соціально-економічних процесах, але і грамотно впливати на 
них у межах своїх компетенцій.

Визначення понять і термінів були взяті авторами з найрізноманітніших джерел, зару-
біжних і вітчизняних, включаючи діючі нормативні документи, літературу з державного і 
муніципального управління, менеджменту, маркетингу, права та ін., друковані та електронні 
видання (див. Список використаних інформаційних джерел). Велику частину понять при цьо-
му інтерпретовано з авторських позицій. У деяких випадках визначення, що наводяться в 
словнику, є узагальненням визначень, взятих відразу з кількох джерел. Значна увага приді-
лена термінам іноземного походження, що мають значне поширення в міжнародній практиці 
управління і які почали впроваджуватися або ще не знайшли застосування в Україні.

Статті цього видання розміщено в алфавітному порядку. Слова, що становлять назву 
статті, у тексті позначаються початковими літерами. Для зручності користування Словни-
ком наведено алфавітний покажчик наявних у ньому термінів. 

Ознайомлення та використання термінів словника з публічного адміністрування у своїй 
діяльності буде корисним не тільки службовцям органів державної влади або місцевого са-
моврядування, а й працівникам освітніх та науково-дослідних установ, аналітичних центрів, 
громадських та благодійних організацій, профспілок, політичних партій, суддів, нотаріусів і 
адвокатів, засобів масової інформації тощо.
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А

Абандон — відмова власника страхово-
го полісу (як правило, вантажо- чи судно-
власника) від своїх прав на застраховане 
майно на користь страхової компанії з метою 
одержання від неї повної страхової суми.

Абаптація (англ. abaptation) — зумовле-
ність ознак організму попередніми поколін-
нями його виду та їхніми умовами життя; 
втрата пристосовуваності. Протилежне — 
адаптація.

Абдикація — тип переходу до демокра-
тії, за якого відбувається швидка “добровіль-
на” передача влади від старої до нової елі-
ти — під тиском масових рухів чи певних 
очевидних провалів у внутрішній або зо-
внішній політиці, що роблять владу старої 
еліти повністю нелегітимною.

Абекор (Корпорація асоційованих бан-
ків Європи — Associated Banks of Europe 
Corporation) — найбільше в капіталістично-
му світі багатонаціональне банківське угру-
повання. Створена в 1971 р. з метою зміц-
нення конкурентних позицій банків західної 
Європи. На відміну від багатонаціональних 
банків-консорціумів, для А. і угруповань по-
дібного типу характерна більш вільна орга-
нізація, яка не оформлена випуском акцій і 
створенням спільного фонду коштів і не тяг-
не за собою додаткових фінансових зо бо-
в’язань учасників. Між банками склалися 
такі форми співпраці: першочергове надання 
кредитів філіям транснаціональних корпо-
рацій, які є клієнтами інших банків-
учасників; координація банківської політи-
ки за допомогою регулярних консультацій; 
постійний обмін інформацією.

Абітурієнт (від лат. abituriens — той, хто 
збирається йти) — особа, яка вступає до ви-
щого чи середнього навчального закладу.

Аболіціонізм (лат. abolito — скасуван-
ня, знищення) — суспільний рух, налашто-
ваний на припинення дії певного закону, на 
відміну або скасування якогось урядового 

рішення, на усунення когось з керівної дер-
жавної посади.

Аболіціоніст (англ. abolitionist) — 
1) прихильник скасування будь-якого зако-
ну; 2) прихильник скасування рабства.

Аболіція (лат. abolito — скасування, 
знищення) — 1) скасування закону, рішення; 
2) припинення кримінальної справи; 3) лік-
відація посади або відмова від неї.

Абонемент (від фр. abonnement) — 
1) право користування чи обслуговування 
на визначений строк бібліотекою, місцем у 
театрі, на стадіоні, басейном, побутовими 
послугами, телефоном тощо; 2) документ, 
що надає таке право; 3) підрозділ бібліотеки.

Абонентський канал — канал, що 
з’єднує абонентську систему обробки даних 
з обчислювальною мережею.

Абревіатура (італ. abbreviatura; від лат. 
abbrevio — короткий) — слово, утворене з по-
чаткових складів або з перших літер слів, 
словосполучення або з початкової частини 
слова і цілого слова, наприклад, ВНЗ (ви-
щий навчальний заклад), профком (проф-
спілковий комітет).

Аброгація (лат. abrogare — скасовува-
ти) — скасування застарілого закону в разі 
якщо він суперечить духові часу, сучасним 
викликам або через його непотрібність.

Абсентеїзм — неучасть громадян у гро-
мадському й політичному житті, у заходах, 
спрямованих на реалiзацiю їхнiх прав i сво-
бод, зокрема ухиляння вiд участi у виборах. 
Коефіцієнт А. — це відношення кількості 
днів невиходу співробітників на роботу до 
загальної кількості робочих днів протягом 
місяця, року. А. — термін західного менедж-
менту. Найчастіше А. визначають як загаль-
ну кількість втрачених робочих днів (годин) 
або як частоту випадків відсутності співро-
бітника на роботі. При цьому людина може 
бути відсутньою на робочому місці як з по-
важної, так і з неповажної причини. А., по-

Абсентеїзм
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ряд з плинністю кадрів, розглядається як 
реакція працівників на трудову діяльність і 
використовується як показник успішності 
роботи з персоналом: набору, відсіювання, 
відбору, навчання та ін. заходів, спрямова-
них на досягнення відповідності між людь-
ми, роботою і організаціями. Зазвичай орга-
нізації несуть великі фінансові втрати через 
А., він також є однією з найпоширеніших 
причин звільнення співробітників. Органі-
заційні психологи вивчають цю проблему 
протягом багатьох років. Тривалий час за-
гальноприйнятою точкою зору на А. було 
уявлення про нього як про реакцію на неза-
доволеність роботою. Це припущення ґрун-
тується на результатах численних дослі-
джень, у яких була виявлена помірна нега-
тивна залежність між задоволеністю 
роботою і показниками А. (чим нижча задо-
воленість, тим вище А.). Можливо також, 
що причину і наслідок слід поміняти місця-
ми. Альтернативна можливість полягає в 
тому, що деякі люди висловлюють незадово-
леність роботою, оскільки їм необхідно зна-
йти виправдання власної схильності до про-
гулів.

Абсолют (лат. absolutus — довершений, 
безумовний, необмежений) — те, що ні від 
чого не залежить, безвідносне.

Абсолютизм (лат. absolutus — незалеж-
ний, необмежений) — абсолютна монархія, 
остання форма феодальної держави, що ви-
никає в період розпаду феодалізму та заро-
дження капіталістичних відносин, за якої 
монарху належить необмежена верховна 
влада. Обґрунтуванням А. стала теза про бо-
жественне походження верховної влади. З 
формально-юридичної точки зору А. харак-
теризується тим, що глава держави — мо-
нарх — уособлює у своїй особі як законодав-
чу, так і виконавчу владу, яка здійснюється 
без представницьких інституцій чи консти-
туційних обмежень. Уперше цей термін 
з’явився у Франції приблизно в 1796 р., а в 
Англії та в Німеччині — у 1830 р. Однак ще 
стародавні греки знали, що таке А., оскільки 
мали власний досвід тиранічної влади в дея-
ких містах-державах. Їх дискусії віддзерка-
люють глибокий інтерес до цієї проблеми. 
Платон у діалогах “Держава” і “Політик” за-
хищає ідею необмеженої влади “найкращих”. 
На його погляд, правителям, певним чином 
відібраним та навченим мистецтву управлін-
ня, необхідно дозволити правити, не обме-
жуючи їх кодексом законів або необхідністю 
народного схвалення. Римські політичні 
мислителі не розробили системної теорії аб-
солютної влади. Однак римські закони при-

пускали у разі виникнення надзвичайних 
обставин введення диктатури, яка надавала 
одній особі всю повноту влади.

Абсолютна монополія (англ. absolute 
monopoly) — повний контроль з боку одного 
виробника або постачальника всього вироб-
ництва даного виду товарів або тієї чи іншої 
послуги.

Абсолютна перевага — досягнення 
підприємством, фірмою, окремою фізичною 
особою вищих показників результативнос-
ті — економічної ефективності діяльності. 
Ця категорія привнесена Адамом Смітом 
(1723–1790), який доводив, що окремі краї-
ни в економічній діяльності повинні спеціа-
лізуватись на тих виробництвах, де вони на-
бувають абсолютної переваги.

Абсолютний (лат. absolutus) — безумов-
ний, необмежений, безвідносний.

Абсолютний приріст — різниця між 
даною величиною і величиною, прийнятою 
за базу. Показує, наскільки даний рівень пе-
ревищує рівень, взятий для порівняння. Ве-
личина може бути позитивною і негативною.

Абсолютні безумовні права грома-
дян — це права, якими особи користуються 
на свій розсуд, а суб’єкти виконавчої влади 
зобов’язані створювати умови і не заважати їх 
реалізації, охороняти і захищати їх.

Абсолютні обов’язки громадян — це 
обов’язки, які покладаються на кожного і не 
залежать від конкретних обставин.

Абсолюція (від лат. absolutio — звіль-
нення) — постанова суду, що звільняє під-
судного від покарання, відповідальності, 
боргів і т. п.

Абсорбція (від лат. absorptio — погли-
нання) — злиття двох комерційних фірм, 
коли одна з них — більша поглинає іншу з 
метою створення єдиної організації.

Абстрагування — теоретичний метод — 
сходження від конкретного до абстрактного, 
від емпіричного до теоретичного. Цей метод 
має такі форми: 1) А. за допомогою відволі-
кання — розгляд окремих рис або властивос-
тей об’єкта (без зв’язку з іншими й об’єктом 
в цілому); 2) А. за допомогою ототожнення 
(вивчення об’єкта на підставі обмеженого 
набору його ознак, що с певним спрощенням 
і огрубленням об’єкта); 3) А. за допомогою 
ідеалізації (розумове конструювання ідеаль-
них об’єктів).

Абстрактна праця — праця, якою ство-
рюється вартість товару. Витрати людської 
праці взагалі, безвідносно до конкретної 
форми цієї витрати.

Абстрактне мислення — один з видів 
людського мислення, який полягає в утво-

Абсолют
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ренні абстрактних понять і оперування 
ними.

Абстрактне поняття — опосередкова-
не, беззаперечне поняття, що базується на 
визначенні (виокремленні) суттєвих власти-
востей певних явищ, дій (напр.: справедли-
вість, послідовність, рівність, правдивість).

Абстракція (англ. abstraction — виді-
лення) — метод наукового дослідження, що 
полягає у мисленому (умовному) виділенні 
(усуненні, нейтралізації, відокремленні) 
найістотніших рис, відношень, сторін певно-
го предмета, суб’єкта.

Аваліст (англ. avalist) — банк, який га-
рантує оплату векселя нанесенням напису 
про аваль.

Аваль — вексельне поручительство, згід-
но з яким банк бере на себе відповідальність 
перед векселедержателем за виконання век-
селедавцем оплати податкового векселя, яке 
оформляється шляхом проставляння гаран-
тійного напису банку на кожному примірни-
ку податкового векселя.

Авальний кредит (від фр. aval — пору-
ка) — кредит банку, що надається клієнтові 
для забезпечення його гарантійних зобо-
в’язань. Призначення А. к. — покрити зобо-
в’язання клієнта, якщо він фінансово не-
спроможний виконати їх самостійно. А. к. 
має варіанти гарантій або доручень: дору-
чення щодо кредиту, гарантія платежу, га-
рантія поставок, позики, податкові, страхові, 
митні, транспортні та інші доручення.

Авангард — лідируюча частина прогре-
сивного громадського угруповання, класу.

Аванс (фр. avance — задаток, від 
avancer — платити наперед) — попередньо 
виплачена грошова сума в рахунок майбут-
ніх платежів за матеріальні цінності, на ви-
конання робіт, надання послуг. А. виплачу-
ється підприємствами (організаціями) пра-
цівникам у рахунок заробітної плати, на 
господарські витрати, витрати на відря-
дження, для придбання малоцінного майна. 
Між підприємствами та організаціями ви-
плата А. допускається під час укладання 
господарських чи підрядних контрактів, до-
говорів з метою надання договірним сторо-
нам більшої взаємодовіри. Тим самим га-
рантується попереднє перерахування гро-
шей виконавцеві для покриття його 
початкових видатків, пов’язаних з виконан-
ням програм (робіт), передбачених умовами 
договору. 

Аванс в рахунок заробітної плати — 
грошові кошти, що видаються працівникам 
за першу половину місяця в рахунок оплати 
праці. Сума авансу становить зазвичай 40 % 

посадового окладу або погодинної тарифної 
ставки при відрядній оплаті праці. Сума 
авансу визначається виходячи із заробітку 
за минулий місяць. 

Авансова закупівля — форма комер-
ційно-торговельних операцій, договірних 
зобов’язань. Сторона, зацікавлена у прода-
жу своїх товарів у вигляді авансових поста-
вок, надає визначеному покупцю (партнеру) 
початково незначні партії товару на підставі 
відповідних договорів (угод). Товари мо-
жуть надаватись на засадах передоплати, не-
повної оплати або авансом з оплатою (роз-
рахунком) після продажу товару стороною-
покупцем. Покупець, у ролі якого най часті ше 
виступають гуртові (оптові) чи роздрібні 
торговельні організації, будучи зацікавле-
ним у розширенні свого асортиментного 
торгового набору та можливостях завоюван-
ня регіонального й товарного ринків, здій-
снює авансові закупки як додатковий засіб 
розширення своєї діяльності і набуття до-
даткових прибутків без додаткових капіта-
ловкладень. У договорах авансової закупів-
лі товарів можуть передбачатись умови про-
ведення маркетингових акцій з метою 
вивчення і прогнозування кон’юнктури 
ринку, формування попиту населення.

Авансована вартість (англ. advance 
value) — грошові кошти підприємця, призна-
чені для покупки засобів виробництва (по-
стійного капіталу) і робочої сили (змінного 
капіталу), що акумулюються на етапі утво-
рення або активізації діяльності компанії.

Авансовані засоби — кошти, заздале-
гідь виділені для започаткування, реалізації 
певних підприємницьких програм, досяг-
нення певних цілей.

Авансовий ануїтет — ануїтет, платежі 
по якому здійснюються на початку кожного 
періоду.

Авансовий звіт — звіт підзвітної особи 
на бланку типової форми про витрачання 
грошей, виданих їй наперед (авансом) юри-
дичною особою для виконання певного 
службового доручення. У звіті зазначаються 
призначення авансу, розмір його суми та пе-
релік фактичних витрат, що підтверджують-
ся доданими відповідними первинними до-
кументами. Якщо видача авансу була 
пов’язана з виконанням доручення у служ-
бовому відрядженні, то до А. з. додається та-
кож пояснювальна записка про виконану ро-
боту.

Авансовий платіж — попереднє на-
дання (перерахування) грошей за товари, 
послуги до моменту їх одержання або вико-
нання.

Авансовий платіж
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Авансування (фр. avance, від лат. 
avancer — платити наперед) — надання у 
розпорядження однією договірною сторо-
ною іншій коштів у рахунок майбутніх пла-
тежів, пов’язаних з проведенням певних ро-
біт, попередніх розробок або підготовкою до 
відвантаження певних партій товарів.

Авансування бізнесу — отримання 
підприємцем або компанією грошових ко-
штів на здійснення бізнес-проектів, бізнес-
операцій, угод до їх виконання (реалізації). 
Авансування може здійснюватися замовни-
ком проекту або товару, потенційним покуп-
цем, імпортером, державними органами або 
іншими організаціями, а також конкретними 
особами, зацікавленими в проведенні даного 
бізнес-проекту і отримання його кінцевих 
результатів.

Авантаж (фр. avantage — перевага) — 
сприятливі умови для певної дії, одержання 
позитивного результату, певних вигод у здій-
сненні підприємницьких операцій, угод.

Авантюра (фр. aventure) — 1) сумнів-
ний захід, розрахований на випадковий 
успіх; 2) справа, що робиться без урахування 
реальних можливостей і приречена на про-
вал.

Авантюризм політичний (фр. приго-
да) — політичні наміри і дії, що спираються 
на інтригу, обман чи на віру в щасливу долю 
та спрямовані на здійснення політичної 
мети без урахування політичних сил і мож-
ливостей, покладаючись на випадковий 
успіх.

Аварійна гарантія (англ. average 
bond) — обіцянка виконати в разі необхід-
ності відшкодування збитків, понесених в 
результаті загальної аварії (average).

Аварійна підписка — письмове зобов’я-
зан ня вантажо-одержувача (чи відвантажува-
ча), яке надається власникові транспортного 
засобу (морського судна) про те, що в разі не-
передбачених обставин (форс-мажор), аварії 
судна будуть сплачені (відшкодовані) його 
витрати.

Аварійний комісар — фізична або 
юридична особа, до послуг якої звертаються 
страхівники для захисту своїх інтересів у 
разі страхового випадку із застрахованим 
майном. Страхівник визначає А. к. як у своїй 
країні, так і за кордоном, вказуючи його ім’я, 
поштову і телеграфну адресу в страховому 
сертифікаті або полісі, який надається стра-
хувальнику.

Аварійний сертифікат — документ, 
який засвідчує причини, характер і розміри 
збитків, завданих застрахованому майну під 
час аварії.

Аварія (італ. avaria — пошкодження, 
збиток) — 1) нещасний випадок, велика не-
вдача, порушення нормального ритму праці; 
2) шкода, збитки, пов’язані з нещасним ви-
падком з транспортними засобами.

Авераж (від англ. avaraging — упосеред-
нення) — упосереднені строки оплати кре-
дитів, позик частинами (щомісячні, щоквар-
тальні, річні тощо).

Аверс (фр. аvers, від лат. adversus — по-
вернутий обличчям) — лицьовий бік грошо-
вої купюри, монети, медалі.

Авіаційне страхування — 1) страху-
вання літаків, вантажів від пошкоджень, ава-
рій; 2) страхування життя і здоров’я пасажи-
рів під час перельоту, а також їхнього багажу 
на випадок втрати чи пошкодження.

Авіація (фр. аviation, від лат. аvis — 
птах) — повітряний транспорт, який вико-
ристовує для польоту апарати важчі за по-
вітря. Застосовується і з метою перевезень 
пасажирів, багажу, вантажів і пошти; ви ко-
нання авіаційних робіт в окремих галузях 
економіки (в сільському господарстві, будів-
ництві, для охорони лісів, обслуговування 
експедицій і т. п.); надання медичної допо-
моги населенню та проведення санітарних 
заходів; експериментальних і науково-
дослідних робіт; навчальних, культурно-
освітніх і спортивних заходів, а також 
пошуково-рятувальних та аварійно-рятува-
льних робіт та надання допомоги у разі сти-
хійних лих.

Авізо (італ. avviso — повідомлення) — у 
банківській, комерційній, бухгалтерській 
практиці — офіційне письмове повідомлення 
одного контрагента іншому про здійснення 
певних грошових операцій або про зміни у 
взаєморозрахунках чи відправці товарів; по-
відомлення про перерахунки грошей (зняття 
з рахунку тощо), залишки коштів на рахунку, 
про відкриття акредитива. Залежно від ха-
рактеру операцій А. бувають дебетові і кре-
дитові. В А. зазначаються його номер, дата, 
характер виконаної операції, сума, номер ра-
хунку платника й організації, котра одержує 
кошти, тощо. Таке А. є розпорядженням од-
нієї установи банку іншій здійснити банків-
ські операції (перерахувати на рахунки клі-
єнтів кошти), або списати з його рахунку від-
повідні суми. Для оптимізації операцій 
застосовуються зведені А., складені на під-
ставі багатьох розрахункових документів.

Авізування документарних акреди-
тивів — офіційне телеграфне або поштове 
повідомлення банком свого контрагента 
про відкриття йому документарного акре-
дитива. 

Авансування
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Авізувати — офіційно повідомляти клі-
єнта про проведені банком (бухгалтерією) 
грошові операції на його рахунку.

Авіста (італ. avista — за пред’явленням) — 
1) вексель на пред’явника, виданий без зазна-
чення строку платежу (сплати). Він може 
бути оплачений відразу після пред’явлення; 
2) спеціальний напис на векселі чи на будь-
якому іншому цінному папері, що засвідчує 
можливість одержання грошей у будь-який 
час після пред’явлення зазначеного докумен-
та або після завершення визначеного вексе-
лем строку. Напис А. може бути на чеках та на 
поштових переказах.

Автаркія (грец. autárkeia — самовдово-
лення, самозабезпечення) — незалежність від 
обставин зовнішнього світу або інших людей. 
Розуміється як створення замкненого само-
достатнього національного господарства в 
межах окремої країни або групи країн, спря-
мованого на максимальне обмеження імпор-
ту. Це стан економіки, за якого задоволення 
потреб споживачів забезпечується виключно 
за рахунок національного виробництва, а об-
мін з іншими країнами практично відсутній; 
політика й ідеологія, спрямовані на відокрем-
лення економіки однієї держави чи групи 
держав від економіки інших країн, що має на 
меті створення замкнутої системи господарю-
вання, зорієнтованої на самозабезпечення; 
античний ідеал суспільного буття, що поля-
гає в незалежності певного соціального утво-
рення від зовнішнього світу, внутрішній за-
вершеності його економічного і політичного 
ладу, морального стану і є необхідною умо-
вою для досягнення щастя, гармонії.

Автентичне тлумачення — роз’яснен-
ня нормативного акта, якщо він суперечливо 
застосовується або викликає неясності на 
практиці, тим органом, який видав цей акт. 
А. т. є одним із видів офіційного норматив-
ного тлумачення.

Автентичний (від грец. authentilos — 
справжній) — дійсний, рівнозначний, той, 
що ґрунтується на першоджерелі.

Автентичний текст — офіційний текст 
міжнародного акта, договору, підписаного 
уповноваженими представниками і скріпле-
ного печатками відповідних держав.

Автобіографія — життєпис якої-небудь 
особи, складений нею самою.

Автограф — 1) власноручний, зазвичай 
пам’ятний, підпис або напис; 2) власноруч-
ний авторський рукописний текст.

Автокефалія (грец. аutos — сам, 
kephale — голова) — самоврядування, неза-
лежність існуючих православних церков. 
Автокефальні церкви з’являлися по мірі роз-

повсюдження православ’я. Нині існують 
Константинопольска, Російська, Єрусалим-
ська, Александрійська, Антіохійська (Сирія, 
Ліван), Грузинська, Елладська (Грецька), 
Болгарська, Сербська, Румунська, Албан-
ська, Чеська, Кіпрська, Польська, Американ-
ська православні церкви.

Автократ (грец. autokratоs — самовлад-
ний, від autos — сам і kratos — влада) — необ-
межений, повновладний правитель.

Автократичний керівник — керівник, 
який має достатній обсяг влади, щоб 
нав’язати свою волю виконавцям. У разі не-
обхідності він робить це не вагаючись.

Автократія (грец. аutos — сам і kratos — 
влада) — форма політичного режиму держа-
ви, де вища державна влада належить одно-
му суб’єкту (главі держави), є джерелом і 
носієм суверенітету державної влади. Су ве-
ренний суб’єкт має вищу законодавчу, вико-
навчу і судову владу.

Автологія — вживання слів у їх прямо-
му значенні на відміну від переносного.

Автомат (від грец. aytomatos — автома-
тичний) — автоматичний пристрій, який ви-
конує роботу за заданою програмою без без-
посередньої участі людини.

Автомат ігровий — спеціальне облад-
нання (механічне, електричне, електронне та 
інше технічне обладнання), встановлене в 
гральному закладі, яке використовується 
для проведення азартних ігор з грошовим 
виграшем без участі в зазначених іграх пред-
ставників грального закладу.

Автомат торговий — автомат з прода-
жу товарів шляхом оплати за покупку моне-
тами, жетонами.

Автоматизація — впровадження у ви-
робничу та невиробничу сфери систем 
управління машинної техніки, сучасних тех-
нологій з метою вдосконалення і поліпшен-
ня праці, підвищення її продуктивності та 
якості. У системі виробництва А. застосову-
ється для зменшення частки фізичної праці 
завдяки перенесенню ручної праці на “плечі” 
машинної автоматизованої чи комп’ютерної 
техніки. У державному управлінні, у недер-
жавних організаціях, установах та на підпри-
ємствах її застосування спрямоване на вико-
ристання комп’ютерної техніки, сучасних 
систем програмного управління для найе-
фективнішого та оперативного використан-
ня інформації як цінного капіталу, що забез-
печує ефективне управління соціально-еко-
номічними процесами з метою досяг нен ня 
позитивних результатів діяльності на ринку 
товарів, послуг, у соціальній та культуроло-
гічній сферах.

Автоматизація
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Автоматизація виробництва (англ. 
automated of works) — це найвищий ступінь 
механізації з повним або частковим усунен-
ням фізичної праці робітників.

Автоматизація наукових досліджень — 
засто сування автоматизованих засобів оброб-
ки інформації в теоретичних і експеримен-
тальних наукових дослідженнях. 

Автоматизована інформаційно-по-
шу кова система — це система, що реалі-
зована на основі використання комп’ю-
терної техніки, в якій процеси пошуку та 
передачі, а в ряді випадків — і введення 
доку ментів, даних та запитів повністю авто-
матизовані.

Автоматизована компресія тек-
сту — стиснення тексту за допомогою ЕОМ 
з повним або частковим зберіганням його 
змісту.

Автоматизована система електрон-
них платежів (АСЕП) — система переказу 
платежів окремими особами (фізичними або 
юридичними), що ґрунтується на викорис-
танні засобів автоматизації та обчислюваль-
ної техніки і здійснює насамперед автомати-
зовані процедури клірингу чеків.

Автоматизована система управлін-
ня (АСУ) — ряд технологій виробництва, 
що дають змогу здійснювати управління ро-
ботою обладнання і контроль за роботою об-
ладнання за допомогою ЕОМ.

Автоматизоване проектування (англ. 
сomputer-aided desigt) — використання ЕОМ, 
засобів математичного забезпечення, авто-
матики і оргтехніки в проектуванні певних 
виробів, різних технічних пристроїв.

Автоматизоване робоче місце 
(АРМ) — сукупність інформаційно-про-
грамно-техніч них ресурсів опрацювання да-
них, що забезпечують кінцевому користува-
чу автоматизацію управлінських функцій у 
конкретній предметній галузі. Створення 
АРМ передбачає, що основні операції з на-
копичення, зберігання і опрацювання інфор-
мації покладають на обчислювальну техніку, 
а користувач виконує частину ручних опера-
цій і операцій, що вимагають творчого підхо-
ду у підготовці управлінських рішень. АРМ 
як інструмент раціоналізації та інтенсифіка-
ції управлінської діяльності створюється 
для забезпечення виконання певної групи 
функцій. Найпростішою функцією АРМ є 
інформа ційно-довідкове обслуговування. 
АРМ можна розглядати як “архітектурні” 
елементи у створенні автоматизованих ін-
формаційних технологій та систем.

Автоматизовані системи управлін-
ня — сучасні системи управління суспільно-

економічними процесами, які забезпечують 
життєдіяльність держави. Базуються на вико-
ристанні досягнень науково-технічного про-
гресу, людського інтелекту, комп’ю терних ме-
реж і систем, засобів космічного й електрон-
ного зв’язків для обробки, систематизації, 
нагромадження інформації з наступним її 
використанням для прийняття оптимальних 
рішень у розв’язанні завдань управління ви-
робництвом, комер цій но-під приє мницькою 
діяльністю, транспортом, будівництвом, 
фінан сово-банків ською системою та іншими 
су спі льно-еко но мічними об’єктами й проце-
сами. Вони загалом складають ринкову, соці-
альну і політичну інфраструктуру суспіль-
ства.

Автоматизовані складські систе-
ми — керовані ЕОМ вантажно-транспортні 
пристрої для складування і видачі виробів 
по команді. ЕОМ стежить також за місце-
знаходженням кожного виробу на складі. Ці 
системи називають також автоматизовани-
ми складами.

Автоматика (від грец. automatos — са-
модіючий) — 1) сукупність механізмів і при-
строїв, які виконують операції, певну роботу 
без участі людини; 2) галузь науки й техніки, 
що стосується автоматів.

Автоматичний — 1) той, що виконуєть-
ся пристроєм без втручання людини; 2) пе-
реносно — машинальний, мимовільний.

Автономізація (грец. αύτονομία — не-
залежність) — надання самостійності части-
ні або деяким частинам д-ви у вирішенні 
внутр. проблем. Адмін. А. передбачає надан-
ня прав на самоврядування в адмін. сфері. 
Політ. А. передбачає надання широкого 
внутр. самоврядування, що стосується не 
лише адмін., а й ін. сфер життя і діяльності, 
а також деяких питань законодавства. Авто-
номія здебільшого надається окремим етно-
нац. спільнотам, які компактно проживають 
у межах однієї д-ви і відрізняються від осн. 
маси населення мовою, культурою, релігією 
тощо. На території автономії поряд із за-
гальнодерж. діють власні “автономні зако-
ни” з певного кола питань; незалежно від 
центру формується власний “автономний” 
парламент — представницькі збори, здатні 
приймати певні закони, а також власний 
“автономний” уряд, здатний забезпечувати 
виконання загальнодерж. і “автономних” за-
конів; статус автономії регламентується 
конституцією, статутом або ін. нормат.-
прав. актом, що визначає її прав. становище, 
повноваження і порядок діяльності. В уні-
тарних д-вах статут автономії встановлю-
ється або затверджується центром; закони 

Автоматизація виробництва
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або прав. акти автономії мають відповідати 
конституції країни та загальнодерж. зако-
нам, інакше вони скасовуються; владні уста-
нови здійснюють свою діяльність під нагля-
дом центру. Хоча автономія визнається од-
нією з форм самовизначення народів. А. не 
має універс. статусу.

Автономія (грец. аutоnоmіа — самостій-
ність, незалежність) форма само управління 
частини території унітарної, а іноді й феде-
ральної держави, яка наділена самостійністю 
у вирішенні питань місцевого значення в 
межах, установлених центральною владою. 
А. — система суспільних відносин, яка фор-
мується з метою надання (делегування) 
окремим структурним частинам держави 
права самостійного розв’я зання питань влас-
ного розвитку.

Автономія навчального закладу 
(грец. аutonomia — незалежність, від autos — 
сам, nomos — закон) — один з основних 
принципів сучасної освітньої політики. У 
широкому сенсі певний ступінь самостій-
ності будь-яких організацій в питаннях їх 
життєдіяльності. Реалізація принципу А. н. 
з. пов’язана з децентралізацією управління у 
сфері освіти і означає істотне розширення 
автономних прав, повноважень, компетенції, 
а також відповідальності навчального закла-
ду. Законодавство України безпосередньо не 
визначає поняття як “А. н. з.”, однак його ін-
терпретація щодо вищого навчального за-
кладу мі ститься в законах “Про освіту” та 
“Про вищу освіту”. Визначення А. н. з. наво-
дять Модельний закон “Про освіту” (1999), 
Модельний освітній кодекс для держав-
учасниць СНД (2006) (під модельними слід 
розуміти міжнародні типові правові акти-
зразки, положення яких рекомендується, але 
не вимагається, врахувати законодавцям 
країн, які його прийняли, для гармонізації 
національного законодавства). Згідно з 
цими документами “А. н. з. — самостійність 
у підборі і розстановці кадрів, здійсненні на-
вчальної, наукової, фінансово-господарської 
та іншої діяльності відповідно до законодав-
ства та статуту навчального закладу”; “А. н. 
з. — право самостійно, без втручання ззовні, 
вирішувати питання підбору і розстановки 
кадрів, здійснювати навчальну, наукову, 
фінансово-господарську та іншу діяльність 
відповідно до законодавства та статуту на-
вчального закладу”.

Автономія національно-культурна — 
форма національно-культурного самовизна-
чення осіб, які належать до національних 
меншин, самостійного вирішення ними пи-
тань збереження та розвитку етнічної, куль-

турної, мовної та релігійної самобутності. 
Права національних меншин України на  
А. н.-к. зафіксовані в Законі України “Про на-
ціональні меншини в Україні” (1992), згідно 
зі ст. 6 якого ці права передбачають: користу-
вання і навчання рідною мовою чи вивчення 
рідної мови в державних навчальних закла-
дах або через національні культурні товари-
ства, розвиток національних культурних тра-
дицій, використання національної символіки, 
відзначення національних свят, сповідування 
своєї релігії, задоволення потреб у літературі, 
мистецтві, засобах масової інформації, ство-
рення національних культурних і навчальних 
закладів та будь-яку іншу діяльність, що не 
суперечить чинному законодавству.

Автономні капіталовкладення — 
частина капіталовкладень цільового при-
значення, яка централізовано направляєть-
ся державними органами на фінансування 
пріоритетних програм розвитку промисло-
вості, будівництва, транспорту, споруджен-
ня транспортних магістралей, об’єктів соці-
альної інфраструктури тощо для забезпе-
чення стабільності та економічного 
розвитку окремих регіонів, галузей народ-
ного господарства, найважливіших підпри-
ємств. Адресність та ефективність викорис-
тання цих капіталовкладень контролюється 
державою, її контрольно-фінансовими ор-
ганами.

Авторизація (фр. autoriser) — 1) процес, 
коли продавець, касир або сам власник карт-
ки через банкомат запитує дозвіл на вико-
ристання картки для оплати товару (отри-
мання готівки) на певну суму; 2) дозвіл на 
використання картки, отриманий в резуль-
таті такого запиту, а також підтвердження 
повноважень або авторства особи, яка поста-
вила електрон ний документ, картку або са-
мого себе. Зазвичай поділяють авторизацію 
електронних документів, магнітних або про-
цесорних карток за деякими атрибутами в 
цифровій формі і власне користувачів бан-
ківської системи безпосередньо за їх фізич-
ними параметрами (відбитки пальців, малю-
нок кисті і руки).

Авторизований електронний май-
данчик — авторизована Уповноваженим 
органом інформаційно-телекомунікаційна 
си стема, яка є частиною електронної сис-
теми закупівель та забезпечує реєстрацію 
осіб, автоматичне розміщення, отримання і 
передання інформації та документів під 
час проведення процедур закупівель, ко-
ристування сервісами з автоматичним об-
міном інформацією, доступ до якого здій-
снюється за допомогою мережі Інтернет. 

Авторизований електронний майданчик
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Порядок авторизації електронних майдан-
чиків визначається Кабінетом Міністрів 
України.

Авторитаризм (від лат. аutoritas — вла-
да, вплив) — недемократичний політичний 
режим, для якого характерна сильна особис-
та диктатура однієї людини або вузької гру-
пи осіб, яка встановлена недемократичними 
процедурами і непідконтрольна громадянам.

Авторитарне лідерство — система, де 
лідер ухвалює всі постанови і дуже детально 
інструктує своїх послідовників, так що 
останні позбавлені можливості ухвалювати 
постанови чи організовувати свою працю.

Авторитарний — 1) заснований на без-
заперечному підпорядкуванні влади, дикта-
торський; 2) прагне затвердити свою владу, 
авторитет; владний.

Авторитарний капіталізм (англ. 
authori tarian capitalism) — економічна си-
стема, при якій основні ресурси знаходять-
ся в приватній власності, а економічні від-
носини і процеси в основному регулює дер-
жава.

Авторитарний режим — державна вла-
да, яка не формується і контролюється наро-
дом, а здійснюється правлячою елітою, що 
не обмежує себе законами. Це також розумі-
ється як: а) управління, здійснюване центра-
лізовано; б) влада однієї людини або групи 
людей.

Авторитарний стиль управління — 
стиль управління, заснований на принципі 
єдиноначальності, який передбачає засто-
сування жорстких способів впливу на під-
леглих і присікає обговорення прийнятих 
рішень і будь-які ініціативи з боку колек-
тиву.

Авторитет — 1) загальновизнане зна-
чення, вплив, яким користується особа і 
може впливати на навколишніх; 2) система 
поглядів, вчення окремої людини чи органі-
зації, які є загальновизнаними, сприйнят-
ними і мають вплив і повагу в суспільстві. 
Залежно від сфери й способу впливу роз-
різняють А. політичний, науковий, мораль-
ний та ін. Напр., А. менеджера залежить від 
його компетентності, сили волі, рівня куль-
тури, уміння спілкуватися і є безперечною 
умовою ефективного управління. А. фірми, 
компанії визначається їх конкурентоздат-
ністю, якістю продукції і послуг, позиціями 
на ринку. 

Авторитет влади — одна з форм легі-
тимного здійснення влади. Це якість, яку 
може мати або не мати суб’єкт влади.

Авторське право — сукупність право-
вих норм, що регулюють відносини, пов’я-

зані зі створенням і використанням творів 
науки, літератури, мистецтва. Є частиною 
цивільного права. А. п. охороняє інтереси ав-
торів, сприяє розвиткові творчості, викорис-
танню її досягнень у суспільних інтересах, 
для матеріального і духовного збагачення 
народу. 

Авторське свідоцтво — документ, що 
засвідчує юридичне право автора на винахід. 
За вимогою автора на винахід може бути ви-
даний інший документ — патент на винахід. 
Автори винаходів, які працюють на підпри-
ємствах, у науково-дослідних установах та 
інших організаціях, подають заявки на одер-
жання А. с., як правило, через підприємство 
чи організацію, де вони працюють. У випад-
ках, коли робота здійснена в порядку вико-
нання службового завдання, керівники під-
приємств і організацій оформлюють заявки 
на видачу авторського свідоцтва на ім’я під-
приємства (організації) із зазначенням авто-
ра (авторів) винаходу. Якщо винахід є ре-
зультатом колективної творчості і при цьому 
неможливо встановити авторство окремих 
осіб, А. с. видається на ім’я того підприєм-
ства (організації), де був здійснений винахід. 
За винахідником зберігаються повні особис-
ті й майнові права, а також пільги (право ав-
торства, право на присвоєння винаходу імені 
автора, право на участь у впровадженні ви-
находу, права на першочергове здобуття по-
сад наукових працівників.

Авторський договір — це цивільно-
правова угода, відповідно до якої одна сто-
рона (автор) на платній чи безоплатній 
основі надає іншій стороні (користувачеві) 
певні майнові права на твір. За своєю право-
вою природою А. д. може бути реальною уго-
дою (А. д. про передачу вже існуючого тво-
ру) чи консенсуальною (А. д. про створення 
певного твору). А. д. укладається автором 
(його нащадком або правонаступником), як 
правило, письмово.

Авторський нагляд — контроль (на-
гляд) авторів винаходу (проекту) за відпо-
відністю створюваного проекту (споруди, 
будови) художнім замислам і технічним па-
раметрам, передбаченим і зафіксованим у 
проекті.

Авуари (від фр. avoir — майно, актив, 
надбання; англ. holdines, assets) — 1) в широ-
кому сенсі різні активи (грошові кошти, 
чеки, векселі, перекази, акредитиви та ін.), за 
рахунок яких можуть бути проведені плате-
жі і погашені зобов’язання їх власників; 2) у 
вузькому сенсі — кошти банку (його каса, 
рахунки в інших банках, легко реалізовані 
цінні папери, векселі і т. п.), що знаходяться 

Авторитаризм
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на його рахунках в закордонних банках в 
іноземній валюті.

Агент (лат. аgens, родовий відмінок 
agentis — діючий) — фізична або юридична 
особа, яка за винагороду вчиняє за доручен-
ням іншої особи (принципала) юридичні та 
інші дії від свого імені, але за рахунок прин-
ципала або від імені та за рахунок принципа-
ла. В економічних операціях в якості агента 
виступають брокери, маклери, дилери, комі-
сіонери. Розмір винагороди агента визнача-
ється в угоді між агентом і принципалом. 

Агент впливу — особа, яка здійснює си-
стематичну діяльність щодо реалізації ін-
тересів певного політ. середовища. Роль 
А. в. зазвичай виконують сусп., політ., гро-
мад. діячі, які користуються довірою сусп-
ва, у якому вони діють. Практика інфільтра-
ції А. в. відома з античних часів. Напр., 
Александр Македонський у 328 р. до н. е., 
захопивши Согдіану, викликав із Македонії 
і Греції 100 юнаків із вищих сусп. верств і 
своєю владою оженив їх на дівчатах із місц. 
знаті, особисто виступаючи в ролі свата і ке-
рівника весільних свят. Зовні ідея цієї акції 
виглядала як акт примирення колишніх во-
рогів і зміцнення уз дружби між ними. Вод-
ночас завдяки цій операції Македонський 
створив потужну владну структуру нової зна-
ті, що забезпечувала корінні інтереси греко-
ма ке донської імперії. Сьогодні “агентура 
впливу”, як правило, не впроваджується 
ззовні, а формується з людей того середови-
ща, яке обране об’єктом впливу. З цією ме-
тою можуть використовуватися різні між-
нар. конференції, профес. міжнар. асоціації, 
т-ва дружби, візити, особисті контакти. А. в. 
часто стають представники наук. інтеліген-
ції, високопоставлені співробітники держ. 
установ, що мають доступ до закритої ін-
формації, власники великих банків чи фірм, 
службовці, що виконують різні допоміжні 
ф-ції, члени родин перших осіб д-ви, які 
симпатизують інтересам того політ. середо-
вища, яке зацікавлене в їх використанні. 
А. в. можуть розрізнятися за позиціями, 
формами і способами дії. Найчастіше вони 
діють легально, лобіюючи “чужі” інтереси в 
органах законодавчої, виконавчої і судової 
влади, на своїй службовій ниві в галузі нау-
ки, техніки, економіки, у засобах масової ін-
формації. Діяльність А. в. виявляється у 
створенні атмосфери, сприятливої для при-
йняття рішень, у яких зацікавлений суб’єкт, 
що спрямовує його діяльність. Виокремлю-
ють ряд характерних ознак, властивих А. в.: 
здатність впливати на сусп. свідомість; 
об’єк тивна спрямованість їхньої діяльності 

на сприяння досягненню певних цілей; на-
лежність до числа функціонерів другого 
плану, що перебувають у тіні перших осіб 
(“сірі кардинали”). При довгостроковій 
стратегічній оперативній комбінації агенту-
ра впливу розділяється на актуальну (таку, 
що відіграє відведену їй роль на певному 
етапі) і перспективну (таку, що має заміни-
ти першу після її дискредитації).

Агент-делькредере (від лат. agens 
(agentis) — діючий, нім. delkredere — порука, 
італ. del credere — на віру) — біржовий агент, 
який за спеціальну винагороду здійснює 
принципалові певні комерційні операції, що 
забезпечують реалізацію товару та оплату за 
послуги.

Агент з постачання (англ. purchasing 
officer) — співробітник компанії-виробника, 
відповідальний за закупівлю використовува-
ного в процесі виробництва сировини. Він 
також відповідає за наявність необхідного 
рівня запасів, щоб зберегти безперервність 
виробництва при зриві поставок компанії, не 
витрачаючи при цьому зайвих коштів.

Агент консигнаційний (англ. consign-
ment agent, facter) — в англійській торговель-
ній практиці має повноваження продавати 
товари, купувати товари або позичати гроші 
під забезпечення товарами. Характерним є 
те, що він володіє товарами або товаророзпо-
рядчими документами принципала. І, отже, 
будь-яка зроблена нам продажа або будь-яка 
інша дія за розпорядженням товаром при 
звичайному ході торгівлі є дійсною стосовно 
осіб, з якими агент консигнаційний має 
справу.

Агент платіжний — фінансова фірма, 
банк, які спеціально делеговані акціонерним 
товариством для виконання усіх операцій, 
пов’язаних з акціями цього товариства (ви-
плата дивідендів, процентів тощо).

Агент по купівлі і продажу інозем-
ної валюти (англ. foreignexchange broker) — 
брокер, який спеціалізується на операціях з 
іноземною валютою на валютних ринках 
(forcing-exchange markets). Дохід цих броке-
рів становлять комісійні за здійснення кож-
ної операції.

Агент страховий (англ. insurance 
agent) — юридична або фізична особа, яка 
діє від імені страховика і за його доручен-
ням.

Агент торговий — особа, яка діє від іме-
ні фірми і виконує одну чи кілька таких 
функцій: виявлення потенційних клієнтів, 
налагодження комунікації, реклама, збут, ор-
ганізація обслуговування, збирання інфор-
мації і розподіл ресурсів.

Агент торговий



14

Агент трансферний (англ. transfer 
agent) — брокер або банк, що виконує функ-
ції агента в ході передачі прав власності на 
акції. 

Агенти-резиденти (фр. resident, лат. 
residens (residentis) — той, що залишаєть-
ся) — іноземні агенти, які перебувають у 
країні принципала, тобто фірми, що здій-
снюють імпортні операції за його рахунок. 
Крім агентських, вони надають широке коло 
послуг щодо зберігання товарів іноземних 
постачальників і забезпечення їх реалізації. 
Для цього здійснюють ряд маркетингових 
функцій.

Агентства Європейського Союзу — 
децентралізовані органи Європейського Со-
юзу, що мають особливі технічні, наукові та 
управлінські завдання і окремий правовий 
статус. А. ЄС створюються на підставі вто-
ринного законодавства ЄС і не належать до 
інституцій ЄС, організаційно-правовий ста-
тус яких закріплено у первинному законо-
давстві ЄС.

Агентство — 1) організація, що виконує 
певні доручення юридичних і фізичних осіб; 
2) назва основної, як правило, великої, відо-
мої організації чи установи, що представляє 
інтереси, веде справи, виконує доручення 
цієї структури у певному регіоні держави чи 
за її кордонами. 

Агентство з атомної енергії — (The 
Nuclear EnergyAgency), А. а. е. (NEA) — спе-
ціалізована міжнародна установа, створена у 
межах Організації економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСР) з метою збере-
ження та розвитку атомної енергії як безпеч-
ного, нешкідливого для навколишнього се-
редовища та економічного джерела енергії. 
А. а. е. засновано 1 лютого 1958 р. під назвою 
Європейське агентство з атомної енергії 
(European Nuclear Energy Agency (ENEA) 
(США брали участь як асоційований член), 
однак 20 квітня 1972 р. його назва була змі-
нена на А. а. е. у зв’язку із входженням до 
агентства Японії, Канади, США та інших 
держав, що вивело організацію на міжнарод-
ний рівень. Місцезнаходженням А. а. е. є  
м. Париж, Франція.

Агентська винагорода — винагорода 
(плата, премія) агенту фірмою, брокерською 
конторою, біржею за виконані посередниць-
кі операції. Розмір і порядок виплати визна-
чаються залежно від кількості проведених 
комерційних операцій, суми проданих това-
рів, цінних паперів (певний відсоток від за-
гальної суми) відповідно до умов угоди.

Агентська угода — вид договору з фі-
зичною або юридичною особою (агентом). 

Як правило, укладається у письмовій формі. 
У документі зазвичай вказуються повнова-
ження, надані агенту; сфера, характер і поря-
док виконання доручається діяльності; умо-
ви і розмір винагороди агенту; права та 
обов’язки сторін; термін дії; санкції проти 
сторони, що порушила умови і порядок вре-
гулювання суперечок, пов’язаних з його ви-
конанням.

Агентська фірма (англ. agency) — фір-
ма, що здійснює посередницькі зовнішньо-
торговельні операції на базі тривалого пред-
ставництва в зарубіжній країні.

Агентські операції (англ. agent’s 
operations) — торговельно-посередницькі дії 
з наданням певних послуг, пов’язаних із 
купівлею-продажем товарів, цінних паперів, 
нерухомості, які здійснюються за доручен-
ням однієї сторони (принципала) іншою 
стороною (агентом) від імені й коштом 
принципала. Дії, права, обов’язки і відпові-
дальність агента обумовлені агентською уго-
дою.

Агентські функції банків — виконан-
ня банками доручень фізичних та юридич-
них осіб по розпорядженню їх майном, при 
якому право власності не переходить до бан-
ку, а залишається у власника.

Агентування — агентські послуги, що 
надаються за дорученням однієї юридичної 
чи фізичної особи (агентом) іншій особі 
(принципалу) на певних умовах і за певну 
винагороду. Характер, обсяг, порядок і умо-
ви А. визначаються угодою між довіреною 
особою — принципалом та агентом.

Агітатор — працівник передвиборного 
штабу, найманий найчастіше за гроші. У коло 
його обов’язків входить усна агітація методом 
“від дверей до дверей”, хоча можливі й інші 
варіанти його використання. Робота агітатора 
вимагає від останнього високої кваліфікації, 
гарного володіння мовою, знан ня основ рито-
рики і теорії аргументації. Підготовка та тре-
нінги вимагають, крім усього іншого, часу на 
підготовку. Тому в більшості випадків агіта-
торів використовують як рознощиків літера-
тури, але не по скриньках, а в руки.

Агітаційний період — період, протягом 
котрого дозволяється проводити передви-
борну агітацію з питань референдуму.

Агітаційні матеріали — друковані, ау-
діовізуальні й інші матеріали, що містять 
ознаки передвиборної агітації, агітації з пи-
тань референдуму і призначені для масового 
поширення, обнародування в період вибор-
чої кампанії, референдуму.

Агітація (від лат. agitatio — приведення 
в рух, спонукання) — 1) поширення певних 

Агент трансферний
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ідей або лозунгів за допомогою різноманіт-
них засобів: бесід, виступів у пресі, по радіо, 
телебаченню, у кіно, театрі, образотворчого 
мистецтва, економічної, політичної та ху-
дожньої літератури; один із засобів політич-
ного впливу; 2) переносно — дія, що має на 
меті переконати в чомусь, спонукати до чо-
гось.

Агітація передвиборча — полiтична 
дiяльнiсть партій, громадських органiзацiй, 
трудових колективiв та окремих осіб, засто-
сована ними система методiв i засобiв щодо 
широкого i всебiчного обговорення полi-
тичних, дiлових та особистих якостей 
кандидатiв на ту чи iншу виборну посаду.

Агломерація (від лат. agglomero — при-
єдную, нагромаджую, накопичую) — зосе-
редження населених пунктів (здебільшого 
міського типу) на певній території і групу-
вання їх за певними ознаками: виробничи-
ми, ремісничими, рекреаційними, культуро-
логічними.

Аграрна політика — сукупність заходів 
щодо розвитку аграрного сектора економіки, 
які здійснює держава в галузі аграрних від-
носин, пов’язаних з володінням і користу-
ванням землею як основним засобом вироб-
ництва у сільському господарстві; складова 
частина загальної економічної політики дер-
жави. Мету і спрямованість аграрної політи-
ки визначають основні політичні сили дер-
жави. У більшості держав світу, особливо 
розвинених, проводиться протекціоністська 
політика щодо розвитку сільського госпо-
дарства, зокрема фермерства, через пільгове 
оподаткування сільських товаровиробників, 
надання пільгових довгострокових кредитів, 
безпроцентних позик, дотацій, організовану 
закупівлю сільгосппродуктів, державні за-
мовлення на них, забезпечення високопро-
дуктивною технікою, організацію відповід-
них послуг тощо.

Аграрне право — одна з важливих га-
лузей права України, що є правонаступни-
ком колгоспного та сільськогосподарського 
права. А. п. України, перебуваючи у стані 
формування як самостійної, інтегрованої га-
лузі національного права, має власний пред-
мет — аграрні правовідносини, що являють 
собою взаємопов’язані інтегровані правовід-
носини майнового, земельного, членського, 
засновницького (учасницького), управлін-
ського та трудового характеру в усій багато-
манітності їх прояву в процесі здійснення ді-
яльності суб’єктів аграрного підприємни-
цтва.

Агрегатний індекс цін — узагальнюю-
чий показник динаміки і співвідношення 

рівня цін. Найчастіше А. і. використовується 
в аналізі та прогнозуванні динаміки цін то-
варів. Залежно від завдань аналізу обчислю-
ють А. і. цін усіх видів товарів народного 
споживання (загальний А. і.) або окремих 
груп товарів (груповий А. і.). Статистичні 
органи обчислюють індекси оптових цін на 
промислову продукцію; індекси закупівель-
них цін; індекси цін на продукцію будівни-
цтва; індекси роздрібних цін; індекси цін у 
недержавному секторі торгівлі; індекси цін 
на послуги; індекси цін зовнішньої торгівлі.

Агрегація ринку (від лат. aggregatio — 
приєднання) — об’єднання всіх або окремих 
сегментів товарного чи регіонального ринку з 
метою розширення сфери впливу на ринки, а 
також для кращого аналізу його кон’юнктури 
чи прогнозування розвитку.

Агрегування (від лат. aggregatio — при-
єднання) — групування споріднених еконо-
мічних показників за певними узагальнени-
ми статистичними ознаками (вимірами). 
Напр., сумарна величина (загальний обсяг) 
виробництва промислової продукції певної 
галузі складається з суми складових усіх 
промислових підприємств даної галузі.

Агрегування економічних показни-
ків — об’єднання, укрупнення економічних 
показників (інформації) за певними ознака-
ми. Застосовується у плануванні, статистич-
ній звітності, економічних моделях тощо. 
Напр., урожайність окремих зернових куль-
тур агрегується в середню врожайність зер-
нових по господарству, району, області, краї-
ні в цілому.

Агреман (від фр. agrement — згода) — 
попередня згода держави на прийняття пев-
ної особи як глави дипломатичного пред-
ставництва іншої держави. Визначена між-
народним правом і закріплена Віденською 
конвенцією в 1961 р. про Міжнародні дипло-
матичні відносини.

Агресія (лат. аggressio — напад) — про-
типравне застосування однією державою 
збройної сили проти суверенітету, територі-
альної цілісності або політичної незалежнос-
ті іншої держави. 

Агресор (лат. aggressor — той, що напа-
дає) — 1) сторона, що нападає; 2) держава, 
яка здійснює агресію, першою застосовує 
зброю проти іншої держави; загарбник; 
3) переносно-агресивна людина, та, що здій-
снює агресивні випади проти іншої людини, 
інших людей.

Агропромисловий комплекс — сукуп-
ність галузей народного господарства, що 
включає сільське господарство і пов’язані з 
ним сфери економіки, які обслуговують с.-г. 

Агропромисловий комплекс
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виробництво і доводять його продукцію до 
споживача. Це галузі промисловості, що по-
стачають техніку, добрива, будівельні мате-
ріали та інші засоби виробництва, а також ті 
підгалузі інфраструктури, що обслуговують 
сільське господарство — проводять заготів-
лю, транспортування, зберігання і реаліза-
цію с.-г. продукції.

Адаптація (англ. adaptation, від лат. 
adapto — пристосовую) — пристосування до 
умов навколишнього середовища. У під-
приємницькій практиці — система заходів, 
спрямованих на досягнення позитивних ре-
зультатів на певному товарному чи регіо-
нальному ринку з урахуванням діючої або 
прогнозованої кон’юнктури.

Адаптація державного службовця — 
сукупність процедур, метою яких є при-
швидшення набуття необхідних трудових 
навичок новим працівником і налагодження 
дружніх ділових відносин у трудовому ко-
лективі.

Адаптація психічна — психічне явище, 
що виражається в перебудові динамічного 
стереотипу особистості відповідно до нових 
вимог навколишнього середовища.

Адаптація психологічна — процес 
психологічного пристосування індивіда чи 
групи до мінливих умов середовища про-
живання або праці з метою подолання син-
дрому відторгнення і вироблення моделі 
поведінки, що сприяє інтеграції особистості 
з новим для неї середовищем або умовами 
праці.

Адаптація соціальна — процес освоєн-
ня соціальним об’єктом нового для нього со-
ціального середовища, в ході якого відбува-
ється взаємовплив середовища і суб’єкта со-
ціального життя. 

Адаптація соціально-психічна — опти-
мізація взаємовідносин особистості і групи, 
зближення цілей їх діяльності, ціннісних 
орієнтацій, засвоєння індивідуумом норм і 
традицій групи, зближення цілей їх діяль-
ності, ціннісних орієнтацій, засвоєння інди-
відуумом норм і традицій групи, входження 
в її рольову структуру.

Адаптація трудова — пристосування 
до нових умов праці. А. т. відбувається при 
зміні місця роботи або зміні професії. За 
оцінкою тривалості випробувальний термін 
передбачений трудовим законодавством для 
новоприйнятих на роботу за трудовим 
контрактом.

Адаптація управлінська — 1) присто-
сування властивих суб’єкту управлінської 
діяльності стилів і методів керівництва до 
особливостей об’єкта управління; 2) процес 

пристосування системи управління до умов 
зовнішнього і внутрішнього середовища або 
результат цього процесу (наявність у систе-
ми пристосованості до певного роду факто-
рів середовища).

Адаптивна організаційна структу-
ра — мобільна організаційна структура фір-
ми, організації з великим маневровим потен-
ціалом, яка здатна перебудувати профіль ви-
робництва, надавати послуги відповідно до 
змін кон’юнктури ринку.

Адаптивна структура — організаційна 
структура, що дає змогу гнучко реагувати на 
зміни в навколишньому середовищі і тим са-
мим принципово відрізняється від механіс-
тичної (або бюрократичної) структури. На-
зивається також органічною структурою.

Адаптивна структура управління — 
(її термінологічне позначення починається 
від книги Т. Бернса і Д. Сталкера “Управлін-
ня інноваціями”, що вийшла в 1961 р.) вини-
кла як антипод бюрократичної організації, 
модель якої перестала задовольняти багато 
підприємств, що відчувають необхід ність у 
більш гнучких, органічних структурах. 
А. с. у. — це форма організації системи управ-
ління, що визначає сукупність стійких 
зв’язків системи, забезпечує її цілісність і то-
тожність самій собі, тобто збереження осно-
вних властивостей при різних внутрішніх і 
зовнішніх зв’язках; спосіб організації і взає-
модії елементів системи і зв’язків між ними є 
певною характеристикою процесів, які відбу-
ваються між елементами системи. А. с. у. (від 
лат. adaptation — пристосування, пристосов-
ність) передбачає пристосування існуючої 
системи управління до умов певної установи, 
організації для її подальшого ефективного 
розвитку. Основні вимоги до організації  
А. с. у.: мінімальна кількість управлінських 
зв’язків; усунення елементів дублювання, 
оперативність і гнучкість у роботі.

Адаптивність лідерів до ситуації 
(англ. аdaptability of leaders to the situa-
tion) — у менеджменті одна з головних ви-
мог до лідерів, що повинні погоджувати 
свою поведінку з вимогами навколишнього 
середовища.

Адвайзер (англ. аdviser) — радник, кон-
сультант.

Адвалорне мито (від лат. advalorem — 
відповідно до ціни, за вартістю) — різновид 
митного збору на певні товари, який стягу-
ється у процентному відношенні до суми 
митної вартості перевезених через кордон 
товарів.

Адвалорний (від лат. аd valorem — за 
вартістю) — вартісний; розрахований у фор-

Адаптація
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мі фіксованого відсотка від загальної вартос-
ті товару, угоди (податок, комісійну винаго-
роду, мито і т. п.).

Адвалорний податок — платежі на 
основі фіксованої процентної ставки з вар-
тості товару — торгові податки, податки на 
власність, більшість податків на імпорт 
тощо. Особливість А. п. полягає в тому, що 
він автоматично зберігає свої функції в умо-
вах інфляції.

Адвокат — фізична особа, яка здійснює 
адвокатську діяльність на підставах та в по-
рядку, що передбачені законодавством;

Адвокатська діяльність — незалежна 
професійна діяльність адвоката щодо здій-
снення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги клієнту.

Адвокатська таємниця — питання, з 
яких громадянин або юридична особа звер-
талися до адвоката, суть консультацій, по-
рад, роз’яснень та інших відомостей, отрима-
них адвокатом при здійсненні адвокатської 
діяльності. Вимагання від адвоката, поміч-
ника адвоката або посадових осіб чи техніч-
них працівників адвокатського об’єднання 
відомостей, які становлять А. т., забороня-
ється законом. Зазначені особи не можуть 
бути допитані як свідки з питань, які є пред-
метом А. т. Водночас ці особи не мають пра-
ва розголошувати інформацію, що становить 
А. т. й використовувати її у своїх інтересах 
або в інтересах третіх осіб. Адвокат не може 
розголошувати дані судового слідства без 
дозволу слідчого або прокурора. Винні у 
розголошенні відомостей досудового слід-
ства адвокати несуть відповідальність згідно 
з чинним законодавством.

Адвокатське бюро — організаційна 
форма діяльності адвокатури в Україні. А. б. 
відкривається одним адвокатом, який хоче 
набути статусу юридичної особи. Адвокат, 
який утворив А. б., має право наймати тех-
нічних працівників та користуватися інши-
ми правами, що, згідно з законодавством, на-
лежать юридичній особі. Порядок реєстрації 
А. б. законом не визначений, як правило, 
воно реєструється місцевими органами ви-
конавчої влади за місцезнаходженням. А. б. 
не отримують прибутку, не здійснюють під-
приємницьку діяльність.

Адвокатське об’єднання — організа-
ційна форма діяльності адвокатури в Украї-
ні. Згідно з чинним законодавством України 
адвокат для здійснення адвокатської діяль-
ності може об’єднуватися з іншими адвока-
тами у А. о. (колегії, адвокатські фірми, кон-
тори тощо). На відміну від адвокатського 
бюро, А. о. утворюються не менш як двома 

адвокатами. А. о. діють на засадах добровіль-
ності, самоврядування, колегіальності та 
гласності. А. о. є неприбутковими організаці-
ями, вони не ведуть підприємницьку діяль-
ність. Відповідно до Конституції України та 
чинного законодавства А. о. забезпечують 
право на захист і надають правову допомогу 
не на засадах підприємництва, а як окрему 
конституційну функцію адвокатури, яку не 
можна зводити до виконання робіт або на-
дання послуг. А. о. є юридичними особами, 
діють на підставі законодавства та своїх ста-
тутів. А. о. реєструються Міністерством юс-
тиції України. Місцеві органи державного 
управління згідно з законом мають сприяти 
А. о. у вирішенні соціальних питань, наданні 
в оренду придатних для роботи приміщень з 
пільгами щодо орендної плати тощо.

Адвокатське самоврядування — га-
рантоване державою право адвокатів само-
стійно вирішувати питання організації та ді-
яльності адвокатури в порядку, встановлено-
му цим Законом.

Адвокатура України — недержавний 
самоврядний інститут, що забезпечує здій-
снення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги на професій-
ній основі, а також самостійно вирішує пи-
тання організації і діяльності адвокатури в 
порядку, встановленому цим Законом. Адво-
катуру України складають всі адвокати 
України, які мають право здійснювати адво-
катську діяльність.

Адендум (лат. addendum — букв. те, що 
має бути доданим) — додаток до двосторон-
ньої угоди (договору), який доповнює умови 
договору або уточнює їх, конкретизує, тлу-
мачить.

Аджестер — експерт, який складає до-
кумент, де засвідчує суму витрат у разі аварії 
транспорт-судна і встановлює частки витрат, 
які нестимуть власник судна, особа, що його 
застрахувала, та власник вантажу.

Адміністративна відповідальність — 
одна з форм юридичної відповідальності — 
відповідальність громадян, посадових і юри-
дичних осіб за скоєння ними адміністратив-
ного правопорушення, за що застосовуються 
адміністративні покарання.

Адміністративна децентралізація — 
делегування адміністративної відповідаль-
ності, повноважень і свободи дій адміні-
стративним одиницям, що контролюють 
принаймні одну програму чи функцію у 
межах субнаціональної географічної тери-
торії.

Адміністративна дієздатність — це 
практична здатність власними діями набува-
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ти суб’єктивні юридичні права і обов’язки, 
здійснювати або припиняти їх, тобто реалі-
зовувати свою адміністративну правоздат-
ність в межах конкретних адміністративних 
відносин.

Адміністративна етика — сукупність 
правил і форм поводження з людьми у 
службово-посадових відносинах, що дає 
змогу продемонструвати повагу до них, 
сприяючи встановленню між керівниками і 
підлеглими атмосфери взаємного визнання і 
розуміння, поваги один до одного.

Адміністративна здатність публіч-
ної адміністрації — інтегрований показ-
ник діяльності органів публічної влади, що 
реалізують функції держави у сфері вико-
навчої влади (органів публічної адміністра-
ції), використовується для позначення двох 
взаємо пов’язаних аспектів діяльності пу-
блічних адміністрацій: здатності проводити 
підготовку, координацію та виконання про-
цедури входження до ЄС та здатності ім-
плементувати надбання спільноти (acquis 
commu nautaire) й забезпечувати ефективне 
співробітництво з іншими країнами–члена-
ми ЄС на постійній основі. Зазначене по-
няття А. з. п. а. представлено у комплексно-
му дослідженні Європейського інституту 
публічної адміністрації “Новий простір для 
публічних адміністрацій та послуг загаль-
ного інтересу в розширеному Союзі” (Люк-
сембург, 2005 р.).

Адміністративна культура — це си-
стема вмінь, навичок, цінностей, переконань, 
ділових принципів, норм поведінки, які ха-
рактеризують рівень адміністративної діяль-
ності. Рівень А. к. визначається ефективніс-
тю прийняття рішень, високою якістю пла-
нування, здійснення управлінських функцій.

Адміністративна обумовленість (аdmi-
nistrative сonditionality) — комплекс вимог 
(проведення адміністративної реформи та ре-
форми місцевого самоврядування, посилення 
спроможності імплементувати acquis, ство-
рення структур для координації переговорів з 
ЄС), які країни-кандидати на вступ в ЄС ма-
ють виконати з метою приведення національ-
них адміністративних систем у відповідності 
із Копенгагенськими критеріями вступу.

Адміністративна опіка — в конститу-
ційному праві ряду зарубіжних держав — 
одна з форм контролю центрального уряду 
за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання. Здійснюється призначенням урядом 
особи (префекта, губернатора тощо), який 
перевіряє акти місцевих виборних органів 
на предмет їх законності та іноді з політич-
них підстав, має право анулювати акти міс-

цевого самоврядування, накладати заборону 
на якісь дії його органів або давати їм 
обов’язкові для виконання приписи. 

Адміністративна послуга — результат 
здійснення владних повноважень суб’єктом 
надання адміністративних послуг за заявою 
фізичної або юридичної особи, спрямований 
на набуття, зміну чи припинення прав та/
або обов’язків такої особи відповідно до за-
кону.

Адміністративна правоздатність — 
це здатність набувати суб’єктивні юридичні 
права і обов’язки адміністративно-правового 
характеру, тобто бути учасником адмі ніст-
ративно-правових відносин.

Адміністративна процедура — пев-
ний порядок здійснення владної діяльності 
органів виконавчої влади щодо вирішення 
управлінських проблем і вирішення кон-
кретних індивідуальних справ.

Адміністративна реформа — вид 
політико-правової реформи, яка здійснюєть-
ся у сфері виконавчої влади і стосується як її 
організаційної структури, функцій, кадрово-
го забезпечення, так і взаємовідносин з орга-
нами місцевого самоврядування. Полягає в 
системній перебудові державного управлін-
ня всіма сферами життя та в розбудові но-
вих інститутів державного управління, що 
відповідають економічному та соціальному 
стану країни, сучасному цивілізованому су-
спільству, спрямованому в постіндустріаль-
ний інформаційний простір. Принципи ад-
міністративної реформи — це головні засади 
її проведення, які базуються на відповідній 
ідеології і політиці. У принципах розкрива-
ється головне призначення і сутність такої 
реформи. Правовою основою адміністратив-
ної реформи є нормативно-правові акти, які 
є відправною точкою і механізмом забезпе-
чення такої реформи. Серед цих актів голо-
вну роль відіграє Конституція і закони Укра-
їни. 

Адміністративна свобода дій — у 
сфері виконавчої політики державні служ-
бовці можуть мати велику владу. Існує: 
1) суто технічна свобода дій, коли законо-
давчий орган констатує чи припускає, що ад-
міністратор знає, яких результатів сподіва-
ється законодавство; 2) свобода дій у соці-
альному плануванні, коли законодавчий 
орган не знає точно, яких результатів йому 
доконечно вимагати; 3) свобода дій у спра-
вах примирення, коли законодавчий орган, 
по суті, просить адміністратора покласти 
край політичній безвиході. В процесі тлума-
чення, уточнення і реалізації політики дер-
жавні службовці можуть істотно впливати 
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на успіх політичних постанов, що їх ухвали-
ли міністри й законодавці. Володіючи по-
вноваженням діяти на власний розум, дер-
жавні службовці мають забезпечити відпо-
відність своїх постанов загальній політиці 
міністра й міністерства.

Адміністративна система (лат. admin-
istration — управління) — структура, яка за-
безпечує реалізацію процесів управління за 
допомогою методів і засобів безпосередньо-
го впливу на керовані об’єкти, що функціо-
нують як єдине ціле і зорієнтовані на досяг-
нення єдиної спільної мети. А. с. (лінійна), 
на відміну від інших систем управління 
(функціональної, комбінованої), характери-
зується безпосереднім впливом на об’єкти за 
допомогою службових організаційно-розпо-
рядчих документів (наказів, розпоряджень 
тощо) і управлінських дій.

Адміністративна чутливість — схиль-
ність і здатність державних службовців реа-
гувати на потреби й вимоги водночас полі-
тичних інститутів і громадськості.

Адміністративна юрисдикція — ді-
яльність органів державного управління та 
їх службових осіб у вирішенні індивідуаль-
них адміністративних спорів та застосуванні 
відповідних юридичних санкцій в адміні-
стративному порядку (без звернення до 
суду). А. ю. є складовою правоохоронної ді-
яльності органів управління. Вона здійсню-
ється за правилами адміністративного про-
цесу з урахуванням підвідомчості справ про 
адміністративні правопорушення в такій по-
слідовності: порушення адміністративної 
справи, розгляд її по суті, прийняття рішен-
ня, оскарження та перегляд рішення, вико-
нання рішення.

Адміністративне покарання — вста-
новлена державою міра відповідальності за 
вчинення адміністративного правопорушен-
ня та застосовується з метою запобігання 
вчиненню нових правопорушень як самим 
правопорушником, так і іншими особами. 

Адміністративне право — одна з про-
фільних, фундаментальних галузей правової 
системи України. А. п. визначається як сукуп-
ність юридичних норм та правових інститутів, 
призначених для регулювання суспільних 
відносин, що складаються у зв’язку з ви-
конавчо-розпорядчою діяльністю органів ви-
конавчої влади та здійснення іншими органа-
ми діяльності управлінського характеру. 
Предметом правового регулювання А. п. ви-
ступають суспільні відносини управлінського 
характеру, що складаються у сфері державно-
го управління в процесі практичної реалізації 
завдань і функцій виконавчої влади. Методом 

правового регулювання виступають способи 
та засоби юридичного впливу на регулювання 
суспільних відносин, суть яких зводиться до 
встановлення певного порядку дій, заборони 
певних дій під страхом застосування відповід-
них юридичних засобів впливу; надання мож-
ливості вибору одного з варіантів належної 
поведінки, передбачених адмі ністративно-
правовою нормою; надання можливості діяти 
за своїм бажанням у межах, передбачених 
адміністративно-правовою нормою.

Адміністративне правопорушення 
(проступок) — протиправна, винна (умис-
на або необережна) дія чи бездіяльність, яка 
посягає на державний або громадський по-
рядок, власність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управління і за 
яку законодавством передбачено адміністра-
тивну відповідальність.

Адміністративне провадження — охо-
плює всі сторони діяльності державного апа-
рату, починаючи від підготовки і видання ак-
тів управління і закінчуючи матеріально-
технічними діями. А. п. охоплює широке коло  
суспільних відносин у сфері державного 
управління і за своїм змістом може бути поді-
лене на три види: а) провадження, пов’язане 
із здійсненням завдань внутрішньої організа-
ції апарату управління; б) провадження, що 
опосередковує взаємовідносини цього дер-
жавного органу з іншими державними орга-
нами, установами, підприємствами, які не 
входять у його систему; в) провадження у 
справах, пов’язаних з відносинами між грома-
дянами чи громадськими організаціями та 
виконавчо-розпорядчими органами. Різниця 
між процесом і провадженням полягає в тому, 
що провадження регулюється за допомогою 
організаційних норм, які становлять певну 
групу норм матеріального адміністративного 
права.

Між адміністративним процесом (цілим) 
і будь-яким з А. п. (частиною цього цілого) 
існують нерозривні взаємозумовлюючі та 
системоутворюючі зв’язки і відносини. Це 
зумовлює структуру адміністративного про-
цесу як сукупність окремих проваджень, 
кожне з яких становить певну єдність послі-
довно здійснюваних дій і процедур, спрямо-
ваних на розгляд і вирішення індивідуально-
конкретних (адміністративних) справ. Виді-
лення конкретних проваджень у межах 
адміністративного процесу пов’язано з регу-
люванням певних, якісно однорідних адмі-
ністративно-процесуальних правовідносин.

Адміністративне стягнення — це пока-
рання, яке застосовується в установленому 
законом порядку уповноваженим органом до 
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фізичної або юридичної особи за вчинення 
адміністративного правопо рушення.

Адміністративне судочинство — ді-
яльність адміністративних судів щодо роз-
гляду і вирішення адміністративних справ у 
порядку, встановленому цим Кодексом;

Адміністративний договір — дво- або 
багатостороння угода, зміст якої складають 
права та обов’язки сторін, що випливають із 
владних управлінських функцій суб’єкта 
владних повноважень, який є однією зі сторін 
угоди.

Адміністративний контроль — діяль-
ність адміністративних органів стосовно за-
побігання, виявлення та припинення дій, що 
суперечать встановленим державою нормам 
і правилам. Метою А. к. є забезпечення 
ефективного функціонування державного 
управління та місцевого самоврядування.

Адміністративний позов — звернення 
до адміністративного суду про захист прав, 
свобод та інтересів або на виконання повно-
важень у публічно-правових відносинах.

Адміністративний прем’єр (прем’єр-
міністр) — в конституційному праві — тер-
мін на позначення посади прем’єр-міністра в 
ряді президентських республік (Єгипет, Перу, 
Туреччина, Казахстан, Узбекистан та ін.). Ад-
міністративний прем’єр не визначає політику 
держави (це робить президент), а лише веде 
оперативну діяльність уряду і веде його нео-
фіційні засідання. Створення посади дає змо-
гу формально встановити відповідальність 
перед парламентом не тільки окремих міні-
стрів, а й уряду в цілому, залишаючи при цьо-
му в недоторканності становище фактичного 
керівника уряду — президента.

Адміністративний процес — правовід-
носини, що складаються під час здійснення 
адміністративного судочинства;

Адміністративний район — територі-
альна одиниця адміністративно-терито рі-
ального устрою; відносно невелика частина 
території країни, яка обмежена адміністра-
тивними кордонами; структурна й функціо-
нальна одиниця національного господар-
ського комплексу.

Адміністративний ресурс — викорис-
тання управлінської вертикалі влади з ме-
тою мобілізації організаційних, фінансових, 
інформаційних можливостей задля досяг-
нення політичного результату.

Адміністративний суд — суд загальної 
юрисдикції, до компетенції якого цим Ко-
дексом віднесено розгляд і вирішення адмі-
ністративних справ.

Адміністративний центр — поселення, 
яке має законодавчо встановлені функції 

центру адміністративного управління щодо 
інших поселень, розміщених на території 
відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці (держави, області, району). Функції 
поселення як адміністративного центру зна-
чною мірою визначають соціальну структу-
ру та характер зайнятості його населення.

Адміністративні методи управління 
(називають також директивними (фр. 
dіrectіve — направляти), розпорядницькими, 
командними) — 1) способи й форми управ-
ління, в основі яких лежить безпосереднє  
адміністрування, розпорядництво, що спи-
рається на накази, розпорядження, надані 
зверху установки; 2) методи, засновані на 
тому, що суб’єкт керування, управляючий 
орган виробляє директиви, команди, розпо-
рядження, що підлягають неухильному ви-
конанню з боку об’єкта керування, підлеглих 
суб’єктові осіб.

Адміністративні повноваження — 
форма повноважень, що передають адміні-
стративні функції керівникам, на відміну від 
лінійних повноважень, коли останні переда-
ються підлеглим.

Адміністративні посади — категорія 
посад, на які законами чи іншими норматив-
ними актами держави покладено здійснення 
адміністративно-управлінських функцій. 
Службовці, які обіймають адміністративні 
посади, є основою кадрового корпусу дер-
жавної служби. До адміністративних посад 
належать посади керівників, заступників ке-
рівників та спеціалістів, крім політичних і 
патронат них посад. Вони в установленому 
порядку віднесені до відповідних категорій 
посад державних службовців. Адміністра-
тивні посади, як правило, заміщуються за 
конкурсом і належать до кар’єрних. Зміна 
керівників, структури та підпорядкування 
органів державної влади не може бути під-
ставою для звільнення з посад державних 
службовців, які обіймають адміністративні 
посади в органах державної влади.

Адміністративно-запобіжні заходи — 
це правові способи і засоби, спрямовані на 
попередження та запобігання правопору-
шенням та обставин, що загрожують життю і 
безпеці громадян або нормальної діяльності 
державних органів.

Адміністративно-командна система — 
система господарювання, за якої економічна 
влада в суспільстві зосереджена в одного 
суб’єкта, яким може виступати держава, пар-
тія, окрема особа. Усі економічні рішення 
приймаються цим суб’єктом (центром) у ви-
гляді планів-наказів, обов’язкових до вико-
нання. А.-к. с. характеризується такими 
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основними рисами: панування суспільної 
власності на засоби виробництва, директив-
не централізоване планування в усій системі 
господарювання, відсутність конкуренції 
між товаровиробниками та економічних 
криз, високий ступінь соціального захисту 
громадян, який забезпечує повну зайнятість 
населення, безкоштовні освіту, медичне об-
слуговування, послуги сфери культури, мис-
тецтва, спорту, відсутність диференціації на-
селення на бідних та багатих. Ціноутворення 
здійснюється централізовано: на речі першої 
необхідності держава штучно занижує ціни, 
щоб була змога забезпечити ними кожного 
громадянина; на товари розкоші — штучно 
завищує ціни через їх нестачу. Підприєм-
ства, виробляючи лише заплановану держа-
вою продукцію, яка часто не користується 
попитом і реалізовується за державними ці-
нами, не мають стимулів до зниження ви-
трат виробництва, впровадження нової тех-
ніки та технології, оновлення асортименту. 
Централізоване встановлення на підприєм-
ствах “зрівнялівки”, яка знищує стимули у 
робітників до покращення результатів своєї 
праці. Надмірна централізація, панування 
командних методів управління, негнучкість 
до змін в економіці, відсутність стимулів до 
покращення кінцевих результатів роботи 
обумовлюють недостатню ефективність 
функціонування А.-к. с. та її розпад.

Адміністративно-командне управ-
ління — система державного управління, зо-
рієнтована на забезпечення так званого дер-
жавного інтересу і політичної доцільності, 
пріоритетом функціонування якої є здій-
снення контролю за всіма сферами життя 
суспільства: економічного, соціального, ідео-
логічного, духовного.

Адміністративно-політична еліта — 
прошарок, який править суспільством і є но-
сієм найбільш характерних політико-управ-
лін ських якостей і функцій. Особлива роль  
А.-п. е. відображена в теоріях елітаризму, що 
обґрунтовують розподіл суспільства на ке-
рівників і керованих, де політична влада роз-
глядається як база соціальних відносин, що 
зумовлює відносини панування і підкорен-
ня. Наприклад, теорія плюралістичних еліт, 
яка широко використовується для теоретич-
ного обґрунтування сучасних західних демо-
кратій, стверджує, що в соціальних структу-
рах є політична, економічна, культурна елі-
ти. Провідна роль відводиться саме А.-п. е., 
яка безпосередньо бере участь у процесі при-
йняття політичних рішень. До неї примикає, 
часто зливаючись з нею, управлінська еліта 
(вищий прошарок державної бюрократії), 

що не справляє безпосереднього впливу на 
політику, але здійснює виконавську діяль-
ність. А.-п. е. повинна мати відкритий харак-
тер, не перетворюватися на замкнену гільдію 
ледь не спадкових носіїв влади або клан олі-
гархів. З цього випливає необхідність форму-
вання ефективного механізму її ротації, по-
стійного припливу свіжих сил до її лав. Необ-
хідно враховувати ідеї циркуляції еліти, 
запрошувати до управлінської діяльності в 
центрі відомих фахівців з регіонів, спромож-
них досягти успіхів у системі державного 
управління та ефективного адміністративно-
го реформування. Важливою складовою дер-
жавного впливу на формування політичної і 
управлінської еліти є організація навчальної 
підготовки представників корпусу держав-
них, політичних та адміністративних діячів і 
загальнонаціональних лідерів інших сфер 
життєдіяльності суспільства, які не обійма-
ють державних посад. 

Адміністративно-правова форма — 
це юридичне вираження конкретних дій і рі-
шень органів державної адміністрації та ін-
ших суб’єктів адміністративного права в 
процесі здійснення виконавчої та розпоряд-
чої діяльності.

Адміністративно-правовий акт — це 
засноване на законі офіційне юридично 
владне рішення повноважного суб’єкта 
вико навчо-розпорядчої діяльності, прийня-
те в односторонньому вольовому порядку з 
дотриманням певної форми і процедури і 
спрямоване на встановлення адміні ст ра-
тивно-правових норм або на виникнення, змі-
ну або припинення адміністративно-пра вових 
відносин з метою реалізації управлінських за-
вдань і функцій виконавчої влади.

Адміністративно-правовий метод — 
це спосіб, прийом, здійснення функцій ви-
конавчої влади в процесі державного управ-
ління.

Адміністративно-територіальна оди-
ниця — область, район, місто, район у місті, 
селище, село.

Адміністративно-територіальний 
устрій — поділ країни на систему адміністра-
тивних одиниць, відповідно до якого утворю-
ються місцеві органи влади й управління. 
Систему А.-т. у. України становлять: Авто-
номна Республіка Крим, області, райони, міс-
та, райони в містах, селища і села. Міста Київ 
та Севастополь мають спеціальний статус, 
який визначається законами України.

Адміністративно-територіальні ре-
форми на території УСРР у 1920–1930-
ті роки. Протягом 1920–1930-х рр. на тери-
торії УСРР відбувалися серйозні адмі-
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ністративно-територіальні зміни. Зокрема, на 
початку 1923 р. було проведено реформу з 
метою скорочення кількості адміністративно-
територіальних одиниць, спрощення та зде-
шевлення апарату управління. У постанові 
уряду УСРР “Про адміністративно-тери-
торіальний поділ Донецької губернії” від  
7 березня 1923 р. затверджувалося сім окру-
гів: Бахмутський, Луганський, Маріуполь-
ський, Старобільський, Таганрозький, Юзів-
ський та Шахтинський. Таким чином, рефор-
ма являла собою перший етап переходу до 
нового адміністративно-територіального по-
ділу республіки. У 1925 р. завершується пере-
хід від 4-ступеневої (центр — губернія — по-
віт — волость) до 3-ступеневої (центр — 
округ — район) системи управління. Згідно з 
поста новою ВУЦВК “Про ліквідацію губер-
ній та перехід на триступеневу систему 
управління” від 3 червня 1925 р. територія 
УСРР з 15 червня поділялася на 41 округ. 
Кількість районів, потім повітів і волостей 
протягом першої половини 1920-х рр. постій-
но змінювалася, межі адміністративних оди-
ниць були нестійкими. Наприклад, один із 
розділів постанови ЦВК СРСР від 16 жовтня 
1925 р. стосувався розмежування між УСРР 
та Північно-Кавказьким краєм РСФРР і мав 
відношення до Донецького регіону. Проблема 
загострилася ще наприкінці 1923 р., коли кра-
йовий виконком та Південно-Східне бюро 
ЦК РКП(б) почали наполягати на приєднан-
ні Таганрозького та Шахтинського округів 
України до РСФРР. Визначити належність 
цих територій було доволі складно. У при-
йнятому 13 липня 1924 р. рішенні Політбюро 
ЦК КП(б)У зазначалось, що відторгнення 
цих районів може негативно вплинути на все 
вугільне господарство Донбасу. Проти рішен-
ня Політбюро ЦК РКП(б) висловилося і 
бюро Донецького губкому. В його постанові 
від 19 липня 1924 р. зазначалося: “У зв’язку з 
тим, що це рішення поставило під загрозу іс-
нування Донбасу... бюро губкому категорично 
вимагає перегляду цього питання, узгодивши 
з представниками Донбасу. На випадок нега-
тивного рішення наполягає на перегляді та-
кого принципового питання на пленумі ЦК 
РКП(б)”. Згідно з постановою ЦВК СРСР 
від 16 жовтня 1925 р. до УСРР була приєдна-
на територія, на якій мешкало 278081 особа, у 
той час як від України було відторгнено тери-
торію з населенням 478909 осіб. Поза межами 
республіки залишилася значна кількість 
українців. 

Адміністративно-управлінський 
персонал (АУП) — категорія працівників, 
які безпосередньо здійснюють функції 

управління або виконують роботи з техніч-
ного забезпечення управління. До АУП на-
лежать усі працівники органів управління. 
На підприємствах, в організаціях і установах 
АУП є керівники, їх заступники, начальни-
ки підрозділів, а також секретарі, друкарки, 
кур’єри та інший обслуговуючий персонал.

Адміністративно-управлінські тех-
нології — способи безпосереднього (прямо-
го) і оперативного впливу на об’єкт управлін-
ня. Адміністративно-управлінські технології 
базуються на конкретних повно ва женнях, 
правах керівника, авторитеті влади суб’єкта 
управління, на принципі обов’язкового і точ-
ного їх виконання підлеглими. Адмі-
ністративно-управлінські технології виявля-
ються у конкретних рішеннях, прийняття 
яких управлінським органом, окремим керів-
ником передбачає разом зі здійсненням ними 
своєї правової функції глибокі знання, повне, 
достовірне уявлення про стан об’єкта, розу-
міння наслідків рішень, що приймаються, і 
наказів, які віддаються, забезпечення взаємо-
дії людей і одночасно самореалізації їх сутніс-
них сил і можливостей. Адмі ністративно-
управлінські технології мають своє функціо-
нальне призначення і не лише не суперечать 
економічним та іншим методам управління, а 
доповнюють їх, оскільки будь-який адміні-
стративний акт (рішення, розпорядження, 
наказ) є своєрідним комплексним виявом 
практичного використання закономірностей 
розвитку об’єкта управління у поєднанні з 
умінням керівників користуватися наданими 
повноваженнями у становленні, функціону-
ванні та розвитку суб’єкт-суб’єктних відно-
син. Наукове адміністративне керівництво 
немає нічого спільного з надмірним адміні-
струванням, суб’єк тивізмом і волюнтариз-
мом, з порушеннями прав людини. Якісне 
адмі ністративно-управлінське рішення має 
бути високопрофесійним, наукомістким, ба-
зуватися на відповідній інформатизації і тех-
нологізації соціальних явищ, тобто воно само 
по собі є об’єктом технологізації.

Адміністрація підприємства (уста-
нови) — орган, що здійснює управління під-
приємством або установою в межах наданих 
йому прав. До Адміністрації підприємства 
(установи), крім першого керівника, нале-
жать його заступники і помічники, головні 
фахівці, керівники структурних підрозділів 
та інші особи, які виконують безпосередньо 
функції управління. Адміністрація підпри-
ємства (установи) здійснює розподіл і пере-
розподіл кадрів, вживає заходів щодо їх 
ефективного використання, забезпечує на-
лежні організацію, нормування та умови 
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праці, безперебійне постачання, систематич-
не підвищення кваліфікації робітників і 
службовців, механізацію та автоматизацію 
виробництва, зміцнення трудової дисциплі-
ни, охорону праці тощо. Діяльність адміні-
страції підприємства (установи) будується 
на основі єдиноначальності, що поєднується 
із широким залученням працівників до 
управління виробництвом.

Адміністрація Президента — вико-
навчий апарат Президента України, який ор-
ганізаційно забезпечує виконання ним по-
вноважень глави держави. Адміністрація 
Президента є конституційним органом, 
оскільки у відповідності до Конституції її 
формування відноситься до повноважень 
Президента України.

Адміністрування — (англ. administra-
tion) — управлінська діяльність посадових 
осіб, що має чітко регламентовані функції. А. 
в перекладі з англійської мови означає: 
управління; адміністрація; урядування. Отже, 
А. тісно пов’язане з управлінням. Існує поділ 
на управлінця-лідера й упра влінця-адмі-
ністратора. А. означає діяльність управлінця-
адміністратора. А. передбачає здійснення роз-
порядницьких, керівних функцій. До пред-
метного кола поняття А. входить поняття 
“адміністрація” як органи виконавчої влади, 
управління; керівний персонал установи, під-
приємства, організації. Адмініструвати озна-
чає керувати установою, організацією, під-
приємством, управляти. Керувати бюрокра-
тично, за допомогою наказів і розпоряджень. 
Процес А. є впорядкуванням системи. Воно 
здійснюється в си стемі органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 
А. здійснюється на основі системного прин-
ципу зворотного зв’язку. Успішним А. буде 
лише тоді, коли керуюча система одержува-
тиме інформацію про ефект, досягнутий дією 
суб’єкта управління, про досягнення мети, 
яку він переслідував.

До функцій А. належать такі практичні 
функції:

— прогнозування — встановлення по-
тенціалу об’єкта, його розрахунок у 
часі й просторі;

— планування, розрахунок реалізації 
шляхів і завдань розвитку об’єкта;

— регулювання — приведення до єдино-
го знаменника у виконанні певних за-
вдань об’єктів, що включені в процес 
їх виконання;

— контроль — слідкування за процесом 
діяльності;

— комунікація — налагодження зв’язків 
та обмін інформацією;

— робота з кадрами — планування, роз-
виток, навчання;

— координація — узгодження процесів.
Адміністрування податків, зборів, 

митних платежів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування та інших платежів 
відповідно до законодавства, контроль 
за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи — це сукупність рі-
шень та процедур контролюючих органів і 
дій їх посадових осіб, що визначають інсти-
туційну структуру податкових та митних 
відносин, організовують ідентифікацію, об-
лік платників податків і платників єдиного 
внеску та об’єктів оподаткування, забезпечу-
ють сервісне обслуговування платників по-
датків, організацію та контроль за сплатою 
податків, зборів, платежів відповідно до по-
рядку, встановленого законом.

Адмоніція (англ. admonition) — пред’яв-
лення письмового зобов’язання на предмет 
сплати взятої суми боргу.

Адрес (фр. adresse) — вітальний письмо-
вий текст для певної особи чи підприємства, 
організації урочистого змісту (на честь осо-
бливої події, одержання державних відзнак, 
до ювілейних дат тощо).

Адреса (фр. adresse) — 1) місце прожи-
вання людей або місцеперебування організа-
цій, установ, підприємств; 2) у програмуван-
ні, електронній пошті, інтернеті — місцепе-
ребування інформації.

Адресат (від нім. аdressat) — одержувач 
кореспонденції: листів, телеграм, переказів, 
інформації тощо.

Адресна соціальна допомога — є 
важливою складовою державної соціальної 
допомоги. А. с. д. безпосередньо пов’язана з 
рівнем добробуту її отримувачів і надається 
в тому випадку, якщо сукупний дохід особи 
(сім’ї), яка претендує на допомогу, є нижчим 
за встановлений рівень (наприклад прожит-
ковий мінімум). А. с. д. немає стабільного 
розміру, оскільки призначається розрахун-
ковим шляхом з урахуванням середньомі-
сячного сукупного доходу громадян (допо-
мога малозабезпеченим сім’ям, житлова суб-
сидія тощо). А. с. д. — це індивідуальний 
підхід до кожного випадку її надання. Відпо-
відно, перевага А. с. д. полягає в цілеспрямо-
ваному використанні державних коштів, 
оскільки надається дійсно за призначенням, 
що дає змогу більш чітко контролювати роз-
поділ державних асигнувань.

Адрітура — 1) при пересиланні товару 
означає, що товар відправляється прямо на 
місце призначення; 2) в вексельних операці-
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ях означає, що прострочений або опротесто-
ваний вексель пред’яв ляється до стягнення 
безпосередньо особі, яка дала вексель або 
поручилась за нього.

Адстрат (лат. adstratum, букв. — наша-
рування) — мова прийшлого чи сусіднього 
населення, яка вплинула на мову корінних 
жителів певної місцевості і збереглася поряд 
з нею.

Адхократія (англ. аdhocracy) — для 
конкретного випадку, призначений лише 
для даної мети, і грец. κράτος — сила, вла-
да) — тип політ. еліти, що притаманна ін-
форм. сусп-ву; тип політ. еліти, що ґрунтуєть-
ся на принципах компетентності, інновації, 
взаємної узгодженості та коорди но ваності; 
управління сусп-вом здійснюється через 
встановлення горизонтальних зв’язків між 
сусп. групами. Поняття А. позначає також 
відкриту, вільну, гнучку, спонтанну, творчу 
форму орг-ції спеціалістів-інтелектуалів, які 
збираються для вирішення певних коротко- 
строкових завдань установи, фірми або ком-
панії. Термін А. був уведений у наук. обіг у 
1960-ті рр. експертом з питань лідерства 
У. Беннісом у праці “Тимчасове сусп-во”. 
Концепція А. була описана Е. Тоффлером та 
набула широкої популярності у 1970-ті рр. 
завдяки його праці “Future Shock” (“Шок 
майбутнього”). Він зауважував, що всі краї-
ни переживають політ. кризу через несучас-
ність, застарілість управл. установ (таких, як 
парламент, сенат тощо). На його думку, нові 
умови існування індустріальних країн по-
требують всезаг. переходу до А., яка часто 
змінює свою форму, постійно реорганізуєть-
ся (усталені та масштабні структури руйну-
ються, формуються нові і знову демонтують-
ся). Децентралізація суч. інформ. сусп-ва 
вимагає наявності не одного політ. лідера, а 
групи лідерів, залежних від значної к-сті лю-
дей, які готують кваліфіковані рішення та 
виконують їх. На межі XX–XXI ст. концеп-
ція А. була розроблена проф. менеджменту  
Г. Мінцбергом у кн. “Strategy-making and 
Adhocracy” (“Створення стратегії і адхокра-
тія”). Він вважає А. майбутнім формальних 
орг-цій, яку характеризують неформальна 
поведінка і вузька спеціалізація її учасників. 
Осн. координаційним механізмом А. є вза-
ємне узгодження. Визначають два види А.: 
оперативна, яка працює на замовлення клі-
єнта (виборці, громадяни); адмін., яка реалі-
зує проекти для власних цілей та служить 
сама собі. А. має характеристики тотальної 
або ієрархічної орг-ції, де на принципах са-
моврядування діють команди працівників 
(робочі, експертні, цільові групи, робочі цен-

три, штаби, команди і т. ін.), які наділені 
конкретними повноваженнями і отримують 
можливість вільно виявити свої таланти і 
здібності. Такі орг-ції є тимчасовими (час їх 
існування становить від декількох днів до 
кількох років, що залежить від складності 
поставленого завдання), на відміну від 
функц. відомств і підрозділів традиц. бю-
рокр. орг-ції, які розраховані на постійне іс-
нування. А. може створюватись усередині 
бюрокр. орг-ції для розв’язання спец. за-
вдань, які не може вирішити орг-ція в ціло-
му, використовує матричну структуру й вод-
ночас функц. принципи групування. А. є 
більш ефективною у нестабільній екон. си-
туації, у той час як бюрократія є ефективні-
шою у стабільній екон. ситуації. А. створює 
можливість об’єднувати фахівців із різних 
галузей знань, різного віку та рівня досвіду у 
багатопрофільні команди для створення 
конкретного інноваційного проекту. Ефек- 
тивність А. забезпечується руйнацією зви-
клих меж спеціалізації і диференціації праці. 
Сутнісними ознаками А. як форми орг-ції є: 
мобільність; інноваційність; нестандартність 
підходу до вирішення проблем; генерація 
нових знань та досвіду як комбінація вже іс-
нуючих; нерегламентованість; відсутність 
єдиного керівника як стримуючого фактора 
для реалізації вищеозначеного.

Ад’юнкт (від лат. аdjunctus — приєдна-
ний) — 1) офіцер, який займається в 
ад’юнктурі; 2) в ряді країн Західної Європи і 
в Росії до 1917 р. — особа, яка проходить на-
укове стажування, помічник професора.

Ад’юнктура — одна з основних форм 
підготовки наукових і науково-педагогічних 
кадрів у вищих навчальних закладах і 
науково-дослідних установах Збройних сил 
і МВС. Аналогічна аспірантурі в цивільних 
вишах. 

Ажитація (фр. agitation, від лат. 
agitatio — приведення в рух) — велике збу-
дження, нервово-збуджений стан, сильне 
хвилювання.

Ажіо (італ. аggio — відхилення) — пере-
вищення, різниця (як правило, у бік збіль-
шення), з якою продаються на біржі цінності 
(грошові знаки, векселі, акції, облігації), по-
рівняно з їх номінальною вартістю, а також 
збільшення курсу акції на зарубіжних бір-
жах порівняно з національним біржовим 
курсом. Вживається також при операціях із 
золотими монетами (при випуску ювілейних 
монет на честь визначних дат, подій і видат-
них осіб) як різниця між загальною вартістю 
використаного золота та сумою, одержаною 
від реалізації золотих монет. 
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Ажіотаж (фр. agiotage — неспокій) — 
1) неспокій, збудження, що призводять до 
різних змін кон’юнктури, цін, спекуляції на 
біржах, ринках; 2) переносно — збудження, 
хвилювання, боротьба різних інтересів на-
вколо окремої справи.

Азарт (фр. hazard — випадок, випадко-
вість) — сильне збудження, запал, захоплення.

Ай-к’ю (англ. intelligence quotient (IQ) — 
коефіцієнт інтелектуальності — показник 
розумового розвитку, рівня наявних знань і 
обізнаності, одержуваний на основі комп-
лексного тестування.

Академік — дійсний член академії як 
корпорації вчених, обраний її загальними 
зборами.

Академія (грец. akademia — назва садів 
поблизу Афін, які, згідно з легендою, нале-
жали міфічному героєві Академу) — 1) пер-
вісна назва філософської школи, заснованої 
Платоном (IV ст. до н. е.); 2) вищий науко-
вий заклад; Національна Академія Наук 
України — найвищий науковий центр краї-
ни; 3) назва деяких вищих навчальних за-
кладів (напр., Комерційна академія).

Акваторія (від лат. aqua — вода) — по-
няття, що розглядається в широкому і вузь-
кому розумінні. У широкому розумінні — це 
ділянка водної поверхні певної водойми у 
визначених межах, у вузькому — ділянка 
водної поверхні порту, затоки, моря, океану 
у певних місцях.

Аквізитор (лат. аcquisitor — набувач) — 
1) страховий працівник, який займається 
укладанням нових і відновленням договорів 
добровільного страхування, які достроково 
припинили свою дію; 2) агент транспортної 
організації, що займається залученням нових 
вантажів і вантажовідправників. Агент тран-
спортної або страхової фірми, в обов’язки 
якого входить залучення нових клієнтів.

Аквізиція (від лат. acquisitor, acquiro — 
додаю, збільшую) діяльність (операція) зі 
скуповування акціонерами (групою акціоне-
рів) акцій окремих підприємств, організацій з 
метою повного володіння ними.

Аквізиція в страхуванні — робота з 
населенням щодо укладення нових догово-
рів страхування. 

Аквітенс (англ. acquittance) — документ, 
який звільняє від фінансової відповідаль-
ності, в тому числі в разі повної оплати 
зобов’язання.

Акламація (лат. acclamatio — крик, ви-
гук) — прийняття або відхилення зборами 
будь-якої пропозиції без підрахунку голосів, 
на основі реакції учасників зборів, яка вира-
жається вигуками, репліками тощо.

Акме (грец. актê — вершина чогось) — 
особливий стан особистості (фізіологічний, 
соціально-психологічний), що характеризу-
ється високим ступенем її зрілості, розви-
тку і досягнення найбільш вагомих показ-
ників у діяльності та творчості. Акме є вер-
шиною зрілості людини і пов’язаний з її 
віком. Охоплює значний за часом етап жит-
тя (від 30 до 50 років) і є свідченням того, 
наскільки особистість реалізувала себе як 
громадянин, спеціаліст у певній сфері 
функціонування суспільства. Після акме в 
організмі людини відбуваються інволюцій-
ні процеси (зниження окремих фізіологіч-
них, психологічних функцій, працездатнос-
ті тощо).

Акмеологія управлінська (грец. 
актê — вершина, пора розквіту і logos — сло-
во, порядок, закономірність, вчення) — 
комплекс науково-практичних знань про 
шляхи досягнення найвищої професійної 
майстерності управлінських кадрів. При 
цьому професійна майстерність розгляда-
ється не лише як певний зразок чи “еталон” 
професіоналізму управлінця, а і як один із 
головних способів його розвитку як особис-
тості на вирішальному етапі дорослого жит-
тя — у стані зрілості, коли найбільш повно 
розкриваються його індивідуальні таланти 
та здібності, особиста неповторна сутність і 
життєва енергія. А. у. вирішує два взаємо-
пов’язаних завдання: 1) як досягти вершин 
управлінської професійної майстерності; 
2) як завдяки цій майстерності досягти люд-
ської досконалості, самореалізації управлін-
ця як особистості. Перше завдання є праг-
матичним, оскільки відображає практичну 
актуальність професійної управлінської дія-
ль ності в сучасних умовах, друге — гуманіс-
тичним, оскільки окреслює роль особистос-
ті у сфері управління, актуалізує особистіс-
ні виміри управлінської діяльності як 
професії. А. у. безпосередньо взаємодіє з ін-
шими прикладними дисциплінами: юридич-
ною акмеологією, медичною акмеологією, 
акмеологією діяльності в особливих та екс-
тремальних умовах тощо. Розробка та за-
провадження А. у. в Україні є важливим 
чинником подолання таких недоліків, як 
непро фе сіоналізм та корумпованість управ-
лінських кадрів.

Акомодаційна політика (англ. accomo-
dating policy) — економічна політика, спря-
мована на пом’якшення наслідків шоків в 
економіці і ослаблення їх руйнівної сили. 
Так, політика розширення сукупного попиту 
за рахунок посилення зростання цін при збе-
реженні обсягу виробництва на природному 
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рівні для нейтралізації несприятливих шоків 
з боку пропозиції.

Акомодація (лат. accommodatio) — при-
стосування до чого-небудь.

Акордна оплата праці — форма від-
рядної оплати праці, за якою загальну суму 
заробітної плати робітникові або найчастіше 
колективові робітників встановлюють за 
весь обсяг виконаної роботи (акорд) на під-
ставі реальної обґрунтованості норм виро-
бітку, витрат необхідного часу роботи і від-
рядних розцінок на окремі види робіт або 
операцій. Нараховану суму виплачують за 
умови своєчасного і якісного виконання 
всього комплексу запрограмованих робіт. 
Якщо ж для прискорення виконання робіт 
потрібно матеріально заінтересувати вико-
навців у економії часу і витрат, то за поточ-
ний місяць, враховуючи обсяги фактичного 
своєчасного виконання робіт при А. о. п., за-
стосовують виплату спеціальних премій 
(акордно-преміальна оплата). Знання робіт-
ником обсягу робіт, терміну їх виконання і 
розміру майбутнього додаткового заробітку 
сприяє підвищенню продуктивності праці та 
якості виконуваної роботи.

Акордний договір (італ. аccordo — угода, 
договір) — виконується за договором в цілому.

Акордний податок (англ. lump-sum 
tax) — податок, що стягується з сукупної 
суми доходів фізичної або юридичної особи.

Акредитація (від лат. accredo — дові-
ряю) — 1) у міжнародному праві — сукуп-
ність дій, пов’язаних з призначенням і всту-
пом у дію (на посаду) постійного представ-
ника держави, глави дипломатичного 
представництва у певній державі чи міжна-
родній організації; 2) у журналістській прак-
тиці — офіційно надане журналістам право 
брати участь у прес-конференціях, бути спо-
стерігачами на конференціях, зборах, з’їздах, 
сесіях парламенту тощо.

Акредитив (лат. accreditivus — довір-
чий) — розрахунковий чи грошовий доку-
мент, який засвідчує право фізичної чи юри-
дичної особи отримати у банківській устано-
ві зазначену в ньому суму. А. — одна з форм 
банківського рахунку, яка сприяє оптиміза-
ції розрахункових операцій. Використову-
ється у разі безготівкових розрахунків між 
підприємствами, організаціями та фізични-
ми особами; у міжнародних розрахунках за 
комерційними контрактами та різними фі-
нансовими операціями. Грошові А. можуть 
бути іменними (на конкретну юридичну чи 
фізичну особу), або на пред’явника. Вони да-
ють змогу одержати зазначену в А. суму по-
вністю або частинами протягом визначеного 

А. часу на умовах, передбачених акредитив-
ною заявою платника. В Україні акредитив-
на форма розрахунку ще не набула достат-
нього розвитку, проте в умовах активізації 
підприємницької діяльності, міжрегіональ-
них і міждержавних економічних відносин 
вона значно пошириться.

Акредитив авізований прямо — акре-
дитив, котрий банк-емітент направляє без-
посередньо бенефіціарові. Така форма авізу-
вання має певні незручності: не дає змоги 
контролювати справжність акредитива й 
ускладнює процес з’ясування платоспро-
можності банку-емітента.

Акредитив безвідкликувальний — га-
рантоване, стабільне фінансове забезпечене 
зобов’язання банку-емітента повсякчас про-
водити платежі чи купувати перевідні вексе-
лі, виставлені (пред’явлені) бенефіціаром 
(одержувачем коштів) при наданні банкові 
відповідних документів. А. н. відкривається 
на певний строк, протягом якого він є дій-
сним і не може бути погашеним.

Акредитив грошовий — видається 
банком своєму клієнтові на право одержан-
ня повної зазначеної в ньому суми або окре-
мими частками в інших банках протягом ви-
значеного часу.

Акредитив компенсаційний — форма 
розрахунків за експортно-імпортні операції, 
за якою у розрахунках за допомогою А. к. ви-
користовують два акредитиви. Перший 
(основний) акредитив за дорученням іно-
земного покупця, його банк виставляє бене-
фіціарові, який є посередником. Другий — за 
дорученням бенефіціара-посередника, його 
банк виставляє бенефіціарові, який є поста-
чальником товарів.

Акредитив неподільний — акредитив, 
яким передбачена оплата суми поставок то-
варів (здебільшого експортних) лише після 
завершення поставки у повному обсязі, пе-
редбаченому угодою (контрактом).

Акредитив непокритий — акредитив, 
оплату за яким у разі тимчасової відсутності 
у платника коштів гарантує банк-емітент 
шляхом надання банківського кредиту.

Акредитив переказний — акредитив, 
який може бути переданий для будь-яких 
розрахунків іншій особі (іншому власнику).

Акредитив покритий — акредитив, за 
яким банк переводить власні кошти платни-
ка, що містяться на його рахунку, або нада-
ний йому кредит у розпорядження банку-
постачальника.

Акредитив поновлювальний — акре-
дитив, який призначається для багатьох по-
чергових платежів при регулярних оплатах 
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товарів стабільному учасникові торговель-
ної угоди — постачальнику товарів, який 
здійснює поставки товарів з інтервалом, у 
певні проміжки часу.

Акредитив револьверний — акреди-
тив, відповідно до якого оплата за відванта-
жені товари проводиться почергово за фак-
том відвантаження (оплачується лише певна 
частина партії реально відвантаженого това-
ру від загальної суми поставок, передбаче-
них контрактом).

Акредитивна форма розрахунків — 
форма безготівкових розрахунків між поста-
чальником і покупцями за фактично відпу-
щений товар (послугу, виконану роботу). 
При А. Ф. Р. за дорученням покупця або за-
мовника відкривається рахунок у банку за 
місцем перебування постачальника, що дає 
можливість після виконання договірних 
зобов’язань відразу ж отримати належну 
суму за товари (послуги) на умовах, зазначе-
них в акредитивному дорученні. У ньому за-
значаються строк дії акредитива для розра-
хунку з певним (окремим) постачальником і 
сума акредитива для розрахунку тільки за 
вказані товари (послуги, роботу). З розви-
тком ринкових відносин А. ф. р. у комерцій-
них операціях набиратиме дедалі більших 
масштабів.

Акредитування — у міжнародному 
праві процес наділення певної особи повно-
важеннями представляти одну державу в 
іншій, очолюючи дипломатичне представ-
ництво, і прийняття цих повноважень. 
Акредитування включає в себе і акт вручен-
ня відповідному органу або офіційній особі 
приймаючої держави (главі держави, міні-
стру закордонних справ) документа, який 
засвідчує наявність таких повноважень (ві-
рчі грамоти, вірчі листи). Термін нерідко 
вживають для позначення відповідного 
процесу стосовно глави постійного пред-
ставництва держави при міжнародній орга-
нізації, а також практика акре дитування 
журналістів.

Акредитувати (фр. accrediter, від лат. 
accredo — довіряю) — 1) уповноважити ко-
гось на посаду глави дипломатичного пред-
ставництва в іноземній державі або постій-
ного представника держави при певній між-
народній організації; 2) уповноважити 
пред ста вника преси взяти участь у прес-
конференції, брифінгу тощо; 3) уповноважи-
ти когось на одержання грошових сум або на 
здійснення торговельних операцій.

Акселератор (від лат. accelero — при-
скорюю) — співвідношення приросту сум ін-
вестицій і приросту доходу, отриманого вна-

слідок приросту інвестицій (див. також 
“Мультиплікатор”).

Аксіологія управлінська (від грец. 
аxios — цінність і logos — слово, поняття, 
вчення, порядок, закономірність) — теорія 
управлінських цінностей як смислоутворю-
ючих засад, значимостей, що зумовлюють 
оцінку, вибір, мотивування та спрямованість 
управлінських рішень і стратегій. На відміну 
від технології управління, яка відображає 
зовнішній, безпосередній, об’єктивно-
предметний спосіб організації та реалізації 
управлінської діяльності, А. у. фіксує її 
суб’єктивно-предметні виміри, є “відобра-
женням суб’єкта в об’єкті”, проекцією уподо-
бань, пріоритетів, ментальності, очікувань та 
кінцевих цілей і смислів діяльності суб’єкта 
управління. Це — оцінка об’єкта з точки зору 
його значимості для суб’єкта, здатності задо-
вольняти певні потреби, інтереси, уподобан-
ня останнього. 

Аксіома (грец. аxioma — значуще, за-
гальноприйняте положення) — 1) вихідне 
твердження будь-якої наукової теорії, яке 
приймається без доведення як беззаперечне, 
вихідне, таке, що є підставою для інших 
тверджень цієї теорії; 2) переносно — незапе-
речна істина, що не потребує доведень.

Аксіосфера — це унікальне духовне 
утворення, яке включає ціннісні орієнтації, 
що забезпечують самозбереження людини в 
просторі і в часі. Моделювання такої систе-
ми — це діагностичний і прогностичний 
процес у визначенні актуального стану і 
найближчих перспектив розвитку системи 
освіти та майбутнього України в цілому. 
Оскільки ціннісні орієнтації опосередкову-
ють ставлення людини до світу і самого 
себе, важливо розвивати ті, що мають духо-
вне наповнення і цілеспрямовано вплива-
ють на розвиток самобутності, внутрішньої 
глибини особистості і спільноти, багато-
гранності проявів у сфері освітньої систе-
ми.

Акт (від лат. actus — дія; actum — доку-
мент) — 1) документ, складений групою осіб 
для засвідчення встановлених фактів (напр., 
акт про нестачу товарно-мате ріальних цін-
ностей); 2) офіційний документ, запис, про-
токол, що має юридичну силу. Залежно від 
предмета і рівня, на якому він складається, 
та його змісту розрізняють: державні, між-
державні, нормативні А.; 3) вчинок, дія.

Акт агресії — найбільш небезпечний вид 
порушення миру. У кожному конкретному 
випадку констатується Радою Безпеки ООН 
на основі її повноважень та Статуту ООН з 
урахуванням того, що Рада Безпеки не пов’я-
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зана обов’язковістю обмежуватися формаль-
ним переліком актів агресії, наведених у ст. 3 
Визначення агресії 1974 р. Відповідно до ст. 4 
цього документа Рада Безпеки може вийти за 
межі переліку, якщо він визначить, що інші 
акти являють собою агресію згідно з поло-
женнями Статуту ООН. Наявність і конста-
тація Радою Безпеки А. а. створюють основу 
для прийняття цим органом рекомендацій 
або рішень про те, які заходи відповідно до гл. 
VII Статуту ООН слід прийняти для під-
тримки або відновлення міжнародного миру і 
безпеки.

Акт діяльності — категорія, що відобра-
жає найбільш абстрактні структурні компо-
ненти будь-якої діяльності: перетворення 
вихідного матеріалу на кінцевий продукт за 
допомогою засобу, який використовує 
суб’єкт, що діє за нормою такого перетворен-
ня і має відповідні для цього здібності.

Акт злуки — урочисте проголошення 
Директорією УНР акта про об’єднання Укра-
їнської Народної Республіки й Західно-
Української Народної Республіки в єдину не-
залежну державу 22 січня 1919 р. на Софій-
ській площі в Києві. Генеза ідеї соборності. 
Ідея соборності українських земель бере свій 
початок з розпаду Київської Русі. Літописи 
й літературні твори того часу закликали до 
єднання та засуджували князівські міжусо-
биці (“Повчання дітям” Володимира Моно-
маха, “Слово о полку Ігоревім” та ін.). Ново-
го піднесення ідея єдності зазнала в роки 
Української національної революції середи-
ни XVII ст. Гетьман Б. Хмельницький вели-
чав себе “князем Русі і Молдавії” і прагнув 
відновлення держави як спадкоємниці Київ-
ської Русі у кордонах, якими “володіли бла-
гочестиві великі князі…” За об’єднання укра-
їнських земель боролися гетьмани П. Доро-
шенко, І. Мазепа, П. Орлик. Незважаючи на 
втрату незалежності, у свідомості українців 
ідея соборності закріпилася як одна з наріж-
них, визначальних у всьому світосприйнят-
ті. У часи духовного відродження ХІХ ст. до 
соборності закликали Т. Шевченко, пред-
ставники “Руської трійці” та Кирило-
Мефодіївського братства. Ідея єдності зву-
чала зі сторінок декларацій Головної Руської 
Ради, в політичних програмах М. Драгома-
нова, галицьких “народовців”, “Братства Та-
расівців”, творчості І. Франка, Ю. Бачин-
ського, М. Міхновського, М. Грушевського, 
В. Липинського, фактично всіх українських 
партій та політичних організацій кінця 
XIX — поч. XX ст.

Акт проголошення незалежності 
України — прийнятий 24 серпня 1991 р. 

Верховною Радою Української РСР акт, 
згідно з яким проголошувалися “незалеж-
ність України та створення самостійної 
Української держави — УКРАЇНИ”. За А. п. 
н. У. проголосували 346 депутатів, постанову 
Верховної Ради України, якою було прого-
лошено її незалежність, підтримав 321 депу-
тат. Тим самим обидва документи (пізніше 
об’єднані в один) було прийнято конститу-
ційною більшістю. 

Акт юридичний — офіційний письмо-
вий документ, що видається уповноваженим 
органом за заздалегідь встановленою фор-
мою, який породжує певні правові наслідки, 
створює юридичний стан і спрямований на 
врегулювання суспільних відносин, впоряд-
кування відносин громадян, організацій в 
процесі виробництва, в політичній сфері, сі-
мейного життя тощо. Юридичні акти ді-
ляться на: нормативні акти, які встановлю-
ють норми права і регламентують певну 
сферу суспільних відносин; індивідуальні 
юридичні акти, які породжують конкретні 
права і обов’язки для конкретних осіб 
(суб’єктів).

Акти громадянського стану — дер-
жавні записи фактів народження, смерті, 
одруження, розірвання шлюбу, усиновлення, 
встановлення батьківства, зміни імені, по 
батькові, прізвища. Згідно з чинним законо-
давством органи реєстрації актів грома дян-
ського стану видають відповідне свідоцтво 
про зроблений запис.

Акти Кабінету Міністрів України — 
постанови і розпорядження, які Кабінет Мі-
ністрів України видає у межах своєї компе-
тенції на основі та на виконання Конституції 
України, законів України, актів Президента 
України і які є обов’язковими для виконання 
на території України.

Акти органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування. Рада в межах 
своїх повноважень приймає нормативні та 
інші акти у формі рішень. Рішення ради 
приймається на її пленарному засіданні піс-
ля обговорення більшістю депутатів від за-
гального складу ради. При встановленні ре-
зультатів голосування до загального складу 
сільської, селищної, міської ради включа-
ється сільський, селищний, міський голова, 
якщо він бере участь у пленарному засідан-
ні ради, і враховується його голос. Рішення 
ради приймаються відкритим поіменним 
голосуванням. Результати поіменного голо-
сування підлягають обов’язковому опри-
людненню та наданню за запитом відповід-
но до Закону України “Про доступ до пу-
блічної інформації”. Акти органів та 

Акт діяльності
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посадових осіб місцевого самоврядування 
нормативно-правового характеру набира-
ють чинності з дня їх офіційного оприлюд-
нення, якщо органом чи посадовою особою 
не встановлено пізніший строк введення 
цих актів у дію.

Виконавчий комітет сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її створення) 
ради в межах своїх повноважень приймає рі-
шення. Рішення виконавчого комітету при-
ймаються на його засіданні більшістю голо-
сів від загального складу виконавчого комі-
тету і підписуються сільським, селищним, 
міським головою, головою районної у місті 
ради. У разі незгоди сільського, селищного, 
міського голови (голови районної у місті 
ради) з рішенням виконавчого комітету ради 
він може зупинити дію цього рішення своїм 
розпорядженням та внести це питання на 
розгляд відповідної ради.

Сільський, селищний, міський голова, 
голова районної у місті, районної, обласної 
ради в межах своїх повноважень видає роз-
порядження.

Акти Президента України — укази і 
розпорядження Президента України, які є 
підзаконними правовими актами. Укази 
Президента України мають нормативний ха-
рактер, якщо вони стосуються невизначено-
го кола суб’єктів, містять у собі норму права 
і розраховані на тривалу дію і багаторазове 
застосування. Укази Президента України, 
що не мають нормативного характеру, стосу-
ються призначень, нагороджень, громадян-
ства, помилування, надання політичного 
притулку тощо.

Акти управління (лат. actus — дія; 
actum — документ) — владні волевиявлен-
ня суб’єктів державного та іншого управ-
ління (органів виконавчої влади, посадо-
вих осіб, окремих керівників), що видають-
ся колегіально чи одноособово і спрямовані 
на встановлення, зміну або припинення 
правових норм чи зміну сфери їхньої дії у 
встановленому порядку на підставі і на ви-
конання законів, актів глави держави та 
вищих органів виконавчої влади з метою 
практичного здійснення функцій та за-
вдань державного управління і діють у 
формі документів чи усних велінь, які міс-
тять відповідні приписи.

Активи — кошти, майно, майнові і не-
майнові права.

Активи балансу бухгалтерського 
(англ. аssets of accounting balance) — частина 
(ліва) балансу бухгалтерського, що вказує 
на певну дату, склад і розміщення всіх на-
лежних на даному підприємстві (організації, 

установі) матеріальних цінностей, грошових 
коштів.

Активи ліквідні (англ. liquid assets) — 
елементи групи коштів, які включають ва-
люту, банківські депозити та певні види цін-
них паперів. 

Активи матеріальні (англ. mаterial 
assets) — основні фонди та оборотні активи в 
будь-якому вигляді, що відрізняються від 
коштів, цінних паперів, дивідендів та нема-
теріальних активів.

Активи нематеріальні (англ. nontan-
gible assets) — частина майна підприємства, 
наданого через належні йому патенти, лі-
цензії та інші права на інтелектуальну 
власність, права користування землею, во-
дою та іншими ресурсами, будинками, спо-
рудами і обладнанням, інші майнові права, 
товарні знаки, придбані або орендовані 
брокерські місця, програми для роботи на 
ЕОМ та ін.

Активів доходність (англ. return on 
assets) — чистий дохід плюс затрати за ко-
ристування кредитом, виражені у відсотках 
до загальної вартості активів.

Активізація (лат. аctivus — діяль-
ний) — інтенсифікація трудової і громад-
ської діяльності, що досягається за рахунок 
ефективного використання різних стиму-
лів управління, спрямованих на підвищен-
ня творчої активності особистості і колек-
тиву.

Активізація людського фактора — 
систематичний цілеспрямований вплив у 
процесі трудової та суспільної діяльності лю-
дини на всі якості її особистості: рівень свідо-
мості, світогляд, характер, ціннісні орієнтації, 
соціальні установки, якими вона керується у 
житті, а також на професійні знан ня, уміння 
та навички. Активізація людського фактора 
забезпечується соціально-економічною полі-
тикою держави і діяльністю інститутів грома-
дянського суспільства, спрямованих на по-
ліпшення умов, гуманізацію і “збагачення 
праці”, демократизацію управління, підви-
щення матеріального та культурного рівня 
життя народу, створення умов, що сприяють 
всебічному розвитку духовного багатства 
особистості.

Активізм — програма активного урядо-
вого втручання в економіку відповідно до 
кейнсіанської доктрині.

Активіст — активний член будь-якої 
організації, колективу; громадський праців-
ник.

Активне виборче право — право гро-
мадян брати участь у виборах та референду-
мах з вирiшальним голосом. А. в. п. 

Активне виборче право
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вiдповідно до Конституції України та зако-
нів про вибори має кожен громадянин Укра-
їни, яким на день голосування виповнилося 
18 рокiв, за винятком осiб, визнаних судом 
недiєздатними.

Активний платіжний баланс (англ. 
аctive payments balanse) — платіжний баланс, 
в якому сума імпорту перевищує суму екс-
порту. 

Активність — діяльна участь в чому-
небудь, енергійна діяльність.

Активність ділова — економічна діяль-
ність, конкретизована у вигляді виробни-
цтва того чи іншого товару або надання кон-
кретної форми послуг. 

Активність політична — один із видів 
сусп. активності, а саме — свідома діяльність 
соц. суб’єктів, що спрямована на реалізацію 
їхніх інтересів у політиці та здійснення 
впливу на прийняття політ. рішень. Поняття 
“А. п.” якісно характеризує майже всі види 
політ. поведінки — усвідомлену та неусві-
домлену, організовану і спонтанну, постійну 
та епізодичну. Вчені пояснюють її сенс і 
зміст через ті або ін. форми політ. участі лю-
дей, сполучаючи об’єктивні й суб’єктивні 
чинники у свідомих політ. діях, що ґрунту-
ються на раціон. засадах; але в політиці не 
менш значущим є вплив суб’єктивного фак-
тора, тобто особистісних мотивацій і наста-
нов. Розрізняють такі форми А. п.: міжнар. 
(дипломат., міжуряд., громад.); сусп. (місц., 
регіон., колект.); особистісна (позиціонуван-
ня, відставка, голодування, абсентеїзм 
тощо). Застосовуючи поняття “політ. участь” 
і “політ. діяльність”, політологи прагнуть 
відокремити раціон. дії суб’єктів політики 
від ірраціон. форм А. п. — тих поведінкових 
актів, які є надмірно емоційними, або част-
ково неусвідомленими. Якщо ж поведінка 
має свідомий, цілеспрямований хар-р, то 
вона, без сумніву, може вважатися політ. ді-
яльністю. Різні типові форми політ. участі 
не тільки обумовлені стійкими зовн. регуля-
торами, а й змістовно відрізняються за рів-
нем А. п.: А. п. особи, що обмежується сум-
лінним виконанням громадян. обов’язків у 
політ. сфері; належність до певної групи по-
літ. інтересів, що відображає наявність між її 
членами солідарних відносин; членство в по-
літ. орг-ції — формалізованій, структурова-
ній групі, яку створено для здійснення кон-
кретних цілей у політиці (активісти, послі-
довники).

Актор міжнародний — активний учас-
ник (колект. чи індивідуальний) міжнар. 
відносин та світ. політики, який, завдяки на-
явності в його розпорядженні актуальних та 

потенційних ресурсів і здатності їх ефектив-
но використовувати, володіє можливостями 
самостійно, відповідно до власного розумін-
ня своїх інтересів, приймати рішення і реалі-
зувати стратегію, яка здійснює істотний і 
тривалий вплив на міжнар. систему, що ви-
знається як такий ін. учасниками та врахо-
вується ними при прийнятті власних рі-
шень. Найзагальніша класифікація поділяє 
міжнар. акторів на дві осн. групи: держ. та 
недерж. До держ. А. м. належать суверенні 
д-ви, а також створені суверенними д-вами 
міжнар., міжуряд., між-парлам. орг-ції, у т. ч. 
наднац. (напр., Європ. Союз). Цю групу та-
кож становлять органи регіон. управління та 
місц. самоврядування, нац.-визв. та сепара- 
тистські рухи. До недерж. А. м. належать не-
уряд. міжнар. орг-ції, транснац. корпорації, 
політ. партії та їх об’єднання, громад., реліг. 
та ін. орг-ції, соц. групи тощо. Дж. Розенау в 
своїй праці “Турбулентність у світ. політиці” 
виділяє у міжнар. відносинах два осн. “сві-
ти”: “світ д-ви”, який дослідник вважає домі-
нуючим, та “світ акторів поза сувереніте-
том”, до якого відносить несуверенних між-
нар. суб’єктів — міжнар. орг-ції, транснац. 
корпорації, нац. рухи, етн. групи, територ. 
спільноти, бюрокр. структури, окремих осіб. 
Відносини між цими акторами суперечливі: 
вони діють під юрисдикцією д-ви, але не в її 
інтересах, діяльність таких акторів водночас 
стабілізує міжнар. систему і дестабілізує 
міжнар. відносини. Аналізуючи структуру 
міжнар. акторів, дослідник, окрім д-ви, виді-
ляє й підсистеми “світу д-ви” — органи місц. 
адміністрації, які мають певну автономію й у 
міжнар. сфері, а також транснац. орг-ції, ко-
горти (етн. групи, церкви), рухи. Останнім 
часом з’явилося широке коло А. м., які “під-
ривають” державо-центричну систему між-
нар. відносин. Йдеться, зокрема, про таких 
недерж. акторів, як транснац. орг-ції, багато-
нац. корпорації, міжнар. об’єднання, в осно- 
ві яких лежать релігія, інтереси, наук. орг-ції, 
а також прив. групи, які взаємодіють через 
держ. кордони. Серед нетрадиц. (нових) ак-
торів світ. політики виокремлюють також і 
великі міста та мегаполіси. У цьому випадку 
йдеться не тільки про “місто” як таке, а й про 
прилеглі до нього території з інфраструкту-
рою, що пов’язана із містом, де на невеликій 
території відбуваються політ. взаємодії груп 
із відмінними ціннісними орієнтаціями. Сьо-
годні мегаполіс розглядають як “ворота у 
глобал. світ”, оскільки він генерує нові інсти-
туційні структури, що інтегрують різнорідні 
соц. мережі та створюють можливості для ін-
тенсивної інноваційної діяльності.

Активний платіжний баланс
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Актуалізація (від лат. аctualis — актуа-
льний) — надання актуальності чого небудь, 
усвідомлення актуальності чого-небудь.

Актуалізація даних — в теорії управ-
ління це модифікація даних, використову-
ваних в управлінні відповідно до поточної 
ситуації. Проводиться за спеціальними пра-
вилами з заданою періодичністю або епізо-
дично.

Актуалізація інтересів (лат. actualis — 
дійсний, справжній, діяльнісний та interest — 
мати значення) — перетворення інтересів з 
елементів політ. свідомості у конкретні по-
літ. наміри та дії, що пов’язані з практикою 
влади, насамперед держ. Інтерес як причина, 
рушійний фактор дій та сусп. значущої пове-
дінки індивідів, груп, соц. спільнот і прак-
тичне виявлення необхідності виникає як 
усвідомлення та осмислення індивідами сво-
їх нагальних потреб як об’єктивних явищ. 
Індивіди, визначаючи практичне ставлення 
до умов свого існування й розвитку, визнача-
ють шляхи, форми та засоби ефективного за-
доволення інтересів згідно з власними по-
требами. Відбувається латентна, а потім пу-
блічна актуалізація інтересів та дії щодо їх 
практичної реалізації, коли політ. дійсність 
конституюється чи видозмінюється згідно з 
ними. Однією з осн. властивостей політ. ін-
тересу є готовність та уміння громадян реа-
лізовувати й захищати свої політ. свободи, 
тому А. і. зумовлена рівнем розвитку політ. 
свідомості індивіда і соц.-політ. та екон. роз-
витком сусп-ва на конкретному істор. етапі. 
Актуалізація політ. інтересів постійно транс-
формується і діє на кількох рівнях: індивіду-
альному, груповому, корпоративному, соц.-
класовому. А. і. — концентрація готовності 
на досягнення бажаного результату або вирі-
шення питань на свою користь. Недостатня 
розвинутість політ. культури населення у пе-
рехідних сусп-вах призводить до того, що 
плюралістична і ліберально-корпора тивіст-
ська моделі захисту інтересів поступаються 
ін., менш цивілізованим. На їх місце прихо-
дять клієнтелізм, патримоніалізм та коруп-
ція.

Актуальні проблеми світового роз-
витку — проблеми, від вирішення яких сут-
тєво залежать перспективи світового розви-
тку. Відповідно до сфер людської життєді-
яльності виділяють кілька груп А. п. с. р. 
Першу групу складають політичні пробле-
ми, серед яких: запобігання війнам, особли-
во застосуванню ядерної та іншої зброї масо-
вого знищення; запобігання насильству у 
відносинах між людьми й утвердження ви-
ключно мирного шляху розв’язання всіх 

конфліктів; припинення нарощування 
озброєнь, проведення роззброєння і конвер-
сії; встановлення між народами відносин до-
віри та добросусідства, партнерства і співро-
бітництва. До другої групи входять еконо-
мічні проблеми, зокрема: економічна 
відсталість багатьох країн, значний розрив 
рівня розвитку між економічно розвинени-
ми країнами та рештою країн світу; демогра-
фічні ускладнення, а в ряді місць і вихід за 
рівноважні межі демографічних процесів, 
що посилюють антропогенний тиск на пла-
нету; продовольчі, насамперед голоду та не-
доїдання значної частини жителів планети; 
ресурсні, зокрема значне зменшення в ціло-
му природних ресурсів та пов’язані з цим 
проблеми їх перерозподілу, значно вищий 
рівень споживання ресурсів економічно роз-
виненими країнами, ніж рештою країн світу. 
До третьої групи входять екологічні пробле-
ми, в тому числі: забруднення навколишньо-
го природного середовища, що подекуди 
призвело до кризового стану останнього; 
зміна клімату; збіднення тваринного і рос-
линного світу; скорочення орних угідь і лі-
сів, погіршення родючості ґрунтів. До чет-
вертої групи включені гуманітарні пробле-
ми, а саме: масові страждання від воєн і 
насильства; розбрат і ворожнеча між людь-
ми; обмеження прав і свобод людини; мате-
ріальна і духовна незабезпеченість життя, 
насамперед бідність, нерівність доступу до 
освіти, медичного обслуговування, інформа-
ції тощо; фізичне і психічне нездоров’я; збід-
ніння людської культури внаслідок надмір-
ної уніфікації і наслідувальності соціальної 
інформації, що поширюється і масово вико-
ристовується. За іншою класифікацією А. п. 
с. р. поділяють на три групи, а саме: пробле-
ми, що виникають у системі відносин “люди-
на — природа” та стосуються природних ре-
сурсів, енергетики і продовольства, захисту 
навколишнього середовища тощо; проблеми, 
що виникають у системі відносин “людина — 
суспільство” та охоплюють соціальні аспек-
ти науково-технічної революції, освіти, 
культури, народонаселення, охорони здоро-
в’я тощо; інтерсоціальні проблеми, що вини-
кають у відносинах між людськими спільно-
тами, етно сами, цивілізаціями і державами.

Актуаріат (лат. actuarius — скоропи-
сець, рахівник) — сукупність методів вико-
ристання статистики та теорії ймовірностей 
у страхуванні і фінансових операціях. При-
йоми актуаріата лежать в основі страхової та 
фінансової математики.

Актуарій (англ. асtuary) — спеціаліст із 
страхування, який розробляє науково об-
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ґрунтовані методи обчислення тарифних 
ставок з довготермінового страхування жит-
тя; виконує розрахунки для створення ре-
зерву страхових внесків та призначення роз-
мірів позики.

Актуарний ризик (англ. actuarial 
risk) — оцінка фактичного обсягу страхового 
відшкодування, що виплачується страховою 
компанією клієнтам.

Акумуляція (лат. аccumulate) — нако-
пичення, збирання. 

Акумуляція грошових засобів — 
процес нагромадження грошових засобів у 
ме жах держави, регіону, концерну, фірми з 
метою реалізації великомасштабних про-
грам.

Акцепт (лат. acceptus — прийнятий) — 
зобов’язання (згода) платника (трасата) на 
оплату або гарантування у визначений тер-
мін оплатити переказний вексель (тратту), 
виставлений до оплати рахунок, задоволь-
нити інші вимоги про оплату. А. оформля-
ється у вигляді напису “акцептовано” на 
платіжному документі (платіжній вимозі) з 
підписом, скріпленим печаткою. А. назива-
ють: а) згоду банку сплатити суми, вказані 
у платіжних документах (тоді вважається, 
що документ акцептований); б) у міжна-
родному праві — односторонню заяву про 
прийнятність умов договору і зобов’язання 
щодо його дотримання; в) одну з форм без-
готівкових розрахунків між господарськи-
ми структурами. При акцептних операціях 
банк отримує від платника належні суми 
на підставі представлених постачальником 
розрахункових документів, а до їх отри-
мання він кредитує постачальника в межах 
вартості відвантаженої продукції (викона-
них робіт, наданих послуг). При цьому 
платник зобов’язаний сплатити зазначені у 
платіжних документах суми або повідо-
млення.

Акцептант (лат. acceptans — при-
ймає) — особа, яка прийняла на себе 
зобов’язання сплатити за пред’явленим ра-
хунком, векселем.

Акцептоване платіжне доручення — 
доручення, яке забезпечене гарантованою 
(акцептною) оплатою. Використовується 
при розрахунках бюджетних організацій за 
одержані товарно-матеріальні цінності з 
транспортними організаціями, за поштові 
послуги. При А. п. д. з рахунку платника 
списують і декларують відповідну суму на 
окремому рахунку в банку покупця. Плат-
ник одержує А. п. д. і передає його поста-
чальнику після одержання товарів чи вико-
нання послуг. Постачальник (виконавець 

послуг) представляє доручення в банк для 
зарахування на свій рахунок і, відповідно, 
списання з рахунку, де містились акцептова-
ні кошти.

Акцептований вексель — вексель, 
який має акцепт (згоду) платника (трасата) 
на його оплату. Оформляється відповідним 
написом на векселі й підписом платника. 
Акцептант (платник) бере зобов’язання 
сплатити вексель у встановлений термін. 
Акцептовані банками векселі використову-
ються також при наданні позик одними бан-
ками іншим.

Акцептуація (лат. acceptare — прийма-
ти, схвалювати; допускати) — 1) висновок 
договору відповідно до пропозиції іншої 
сторони; 2) зобов’язання оплатити пред’яв-
лений рахунок, вексель в узгоджений тер-
мін; 3) згода банку гарантувати виплату за-
значеної у векселі або рахунку суми.

Акцептування банківське — банків-
ські операції щодо оплати платіжних доку-
ментів або згода банку на надання Гарантії їх 
оплати. При цьому боржник переказує суму 
боргу банкові до строку його оплати, а потім 
банк проводить оплату. В разі неплатоспро-
можності боржника оплата проводиться за 
рахунок банку-акцептанта. А. б. застосову-
ється також і у зовнішньоторговельних опе-
раціях.

Акцесійний договір — (лат. accessio — 
приєднання) — різновид договору, за яким 
держава приєднується до договору, укладе-
ного раніше групою держав (компаній).

Акцесія (лат. accessio — приєднання) — 
1) юридична приналежність однієї речі до 
іншої, в силу якої вона одна не переходить 
без іншого до нового власника; 2) приріст 
власності (частіше в нерухоме майно); 
3) приєднання до договору або угоди.

Акцидентний (від лат. accidentis — ви-
падковий) — 1) випадкові, другорядні, по-
бічні, незначні дії у підприємницькій прак-
тиці; 2) акцидентні роботи — дрібні полігра-
фічні набірні роботи, виготовлення бланків, 
рахунків, анкет, атестатів, запрошень, афіш 
тощо.

Акциденція (англ. ассident) — 1) мито у 
вигляді штрафу за прихований товар, що 
провозиться через митницю; 2) випадковий 
прибуток.

Акциз (фр. accise, від лат. acci-dere — 
урізати) — один із різновидів здійснюваних 
державою податків (зборів), не пов’язаних з 
одержанням прибутку підприємцем (товаро-
виробником, торговцем). Це найпоширеніші 
державні непрямі (побічні) податки (збори) 
на певні продукти масового попиту (предме-
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ти розкоші, тютюн, горілчані вироби, ко-
штовні метали та ін.), які стягують з вироб-
ників чи продавців товарів. А. включається у 
ціну товару, яку сплачує споживач товару, 
його розмір і сума стягуються у державний 
чи місцевий бюджети. Часто застосовується 
на окремі імпортні товари з метою захисту 
внутрішнього ринку й підтримки вітчизня-
ного товаровиробника.

Акцизний податок — непрямий пода-
ток на споживання окремих видів товарів 
(продукції), визначених цим Кодексом як 
підакцизні, що включається до ціни таких 
товарів (продукції).

“Акції ефективності” — програма за-
охочення менеджерів, по якій серед них 
розподіляються акції в залежності від ре-
зультатів діяльності компанії протягом пев-
них періодів, причому критеріями ефектив-
ності є прибуток на одну акцію й інші по-
казники.

Акції засновницькі (англ. founder’s 
shares) — акції, що розподіляються серед за-
сновників акціонерних компаній і дають їм 
деякі переваги, вони мають додаткову кіль-
кість голосів на загальних зборах акціонерів; 
користуються першочерговим правом на 
отримання акцій в разі їх додаткового ви-
пуску; відіграють головну роль у вирішенні 
питань, пов’язаних з діяльністю акціонерних 
компаній.

Акції звичайні — акції, що представля-
ють основні права на власність корпорації; 
власники звичайних акцій мають право ви-
бирати раду директорів і впливати на клю-
чові питання, брати участь у доходах корпо-
рації (у вигляді дивідендів), брати участь в 
активах у разі ліквідації корпорації на за-
лишкових правах (після того як будуть 
сплачені всі борги і привілейовані акціонери 
отримають свою частку).

Акції іменні — акції, власник яких неві-
домий на акції (сертифікаті), і ім’я власника 
занесене до реєстру акціонерного товари-
ства. Поступка прав на акції іменні відбува-
ється за допомогою видачі сертифіката (ак-
ції) новому власнику або за допомогою про-
ставлення передавального напису на 
доку менті, передачі документа і занесення 
володаря в реєстр суспільства.

Акції на пред’явника — акції, право-
мочним власником яких є їх пред’явник. По-
ступка прав за такою акцією проводиться за 
допомогою фактичної передачі документа. 
Можуть випускатися тільки за умови їх по-
вної оплати.

Акції привілейовані — акції, володар 
яких користується певними привілеями в 

порівнянні з володарем простих акцій. При-
вілеї можуть полягати: а) в отриманні диві-
дендів фіксованого, гарантованого розміру; 
б) в переважному отриманні залишків майна 
корпорації в разі ліквідації; в) в праві викупу 
акцій емітентом на пільгових умовах і т. д. 
Привілейовані акції, як правило, безголосі, 
тобто без права їх власника брати участь 
шляхом голосування в управлінні справами 
фірми.

Акціонер — фізична або юридична осо-
ба, яка володіє хоча б однією акцією товари-
ства, що надає йому зобов’язальне право на 
майно акціонерного товариства і володіє в 
зв’язку з цим правами і обов’язками, вста-
новленими законодавством.

Акціонерне товариство — господар-
ське товариство зі статутним капіталом, роз-
ділене на певну кількість акцій, учасники 
якого (акціонери) не відповідають за зобо-
в’язаннями товариства, а лише несуть ризик 
збитків в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерне товариство приватне — 
товариство, яке може здійснювати тільки 
приватне розміщення акцій. Кількісний 
склад акціонерів приватного акціонерного 
товариства не може перевищувати 100 
акціо нерів. 

Акціонерне товариство публічне — 
товариство, яке може здійснювати публічне 
та приватне розміщення акцій.

Акціонерний капітал (або власний ка-
пітал компанії) — капітал, що надається 
власниками акцій у вигляді основних вироб-
ничих фондів, оплаченої частини акціонер-
ного капіталу, нерозподіленого прибутку і 
іноді деяких резервів.

Акціонерний контроль — являє собою 
можливість прийняти або відхилити акціо-
нерами, які мають необхідну кількість голо-
сів, ті або інші рішення.

Акціонізм політичний — сукупність 
театралізованих форм політ. участі, зазви-
чай протестного, провокаційного хар-ру. А. 
п. є узагальненою назвою для “мистецтв дії” 
(акціонізму), в яких твором є жест, розігра-
на “вистава” або спровокована “подія”. А. п. 
у широкому розумінні веде початок від 
творчості футуристів, дадаїстів, сюрреаліс-
тів, але значного поширення набуває з 60–
70-х рр. XX ст. У “мистецтві дії” творчі по-
шуки привели митців до дематеріалізації 
об’єкта й утвердження значущості та пер-
винності художнього акта як такого. Найя-
скравішими формами “мистецтва дії” у по-
літиці є політ. гепенінг і політ. перформанс. 
В основі поняття “А. п.” є розуміння сутнос-
ті акції як дії. Акцією є заплановане мис-
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тецьке дійство (часто з ідеолог. або соц. за-
барвленням), здійснюване митцем (групою 
митців), яке спрямоване на досягнення пев-
ної, значущої для художника мети. Акція є 
дією публічною, а точніше — вона створює 
безпосередню публічність через пряму дію. 
Як правило, вчинення такого творчого акту 
є самоціллю й осн. змістом художнього ви-
словлювання акції. Акціоніст не завжди 
може припустити, як пройде його акція, але 
він завжди знає, якого ефекту (результату) 
хоче досягти.

Акція — цінний папір без установленого 
строку обігу, що засвідчує пайову участь у 
статутному фонді акціонерного товариства, 
підтверджує членство в акціонерному това-
ристві та право на участь в управлінні ним, 
дає право його власникові на одержання час-
тини прибутку у вигляді дивіденду, а також 
на участь у розподілі майна в разі ліквідації 
акціонерного товариства. 

Акція кумулятивна — акція, дивіденди 
за якою накопичуються та виплачуються до 
того, як вони будуть виплачені по звичайних 
акціях.

Акція політична (лат. actio — діяль-
ність) — просторово і часово обмежена одно-
бічна дія (або їх сукупність) суб’єкта політи-
ки, спрямована на досягнення конкретної 
політ. мети, яка полягає у зміні або закрі-
пленні в незмінному стані політ. реальності. 
Результатом дії А. п. або послідовності політ. 
акцій є політ. подія, що відображає не лише 
ефективність здійсненої акції, а й ступінь 
адекватності хар-ру політ. інтересів та спря-
мованої на їх реалізацію діяльності суб’єкта 
стану системи політ. відносин, що склалися, 
та суб’єкта в цій системі. А. п. може мати на 
меті як стабілізацію життя сусп-ва, так і її 
дестабілізацію, мати як мирний, ненасиль-
ницький хар-р, здійснюватися у формі 
збройного протистояння, екстремізму, на-
сильства і под. Уміння правильно намітити і 
здійснити необхідні акції, передбачати їх ре-
зультати і наслідки є найважливішим показ-
ником, що характеризує дії тієї чи ін. владної 
особи, політ. лідера, його команди. А. п. за-
лежно від хар-ру суб’єкта, що її реалізує, і 
стану політ. відносин може мати офіц. і нео-
фіц., явний або прихований хар-р; здійсню-
ватися політ. або неполіт. каналами, розріз-
нятися за хар-ром, обсягом і якісними харак-
теристиками засобів, що залучаються для її 
реалізації. Розрізняють акції антидерж., ан-
тиконституційні, акції держ. влади. Акція 
антидерж. — мирні або збройні дії, кроки, за-
ходи, виступи на мітингах та у ЗМІ, спрямо-
вані проти д-ви, держ. устрою, системи вла-

ди, політики та законодавства, нормат. актів 
та органів влади, розраховані на усунення, 
зміну, злам, знищення конкретного держ. 
устрою та його заміну ін. устроєм. Акція ан-
тиконституційна — політ. дія, що суперечить 
конституції (Осн. закону д-ви). В умовах де-
мократії поширеною є антиконституційна 
акція у вигляді перевищення окремими ор-
ганами влади своїх повноважень, включаю-
чи прийняття законодавчих актів, адмін. 
норм, що порушують гарантовані конститу-
цією права та свободи громадян. Акція держ. 
влади — державно значуща масштабна ді-
яльність органів влади та громад. орг-цій, 
громадян, що їх підтримують, з метою досяг-
нення певних екон., політ., соц. цілей. Держ. 
акція може набувати форми держ. закону, 
програми, доктрини, декларації тощо.

Алармізм політичний (фр. alarme — 
тривога, до зброї) — тривожне світовідчуття, 
пов’язане з гостро негативним уявленням 
про політ. ситуацію, що склалася, передба-
чення наростаючих проблем і нещасть, за-
клики до прийняття необхідних рятівних за-
ходів. Вирізняють два види А. п.: 1) пов’я-
заний із тактикою поведінки людини “тут і 
зараз”. Він викликає відповідні реакції на 
екстремальні політ. ситуації, у т. ч. уявні, 
спонукає до дій у дусі захисту, самозахисту, 
кооперації, підтримки, пристосування, а та-
кож агресії, атараксії, вичікування; 
2) пов’язаний зі стратегією дій політ. 
суб’єкта “там і тоді”. Обидва види А. п. слу-
жать свого роду “дзвоном тривоги” серед 
егоїзму, байдужності, інертності, безтурбот-
ності політ. акторів. Різні суб’єкти політики 
(люди, їх групи, шари, класи, етноси, д-ви 
тощо) можуть по-різному реагувати на одні 
й ті самі ситуації, хар-р власних можливос-
тей і соц. наслідків. Осн. відмінність реакцій 
на екстремальність полягає в різних можли-
востях і здатностях адекватно реагувати на 
загрози, що виникають у соц.-політ. бутті. У 
той же час негативні для всіх, особливо гло- 
бальні за своїми масштабами і грізні екстре-
мальні ситуації, можуть об’єднати великі 
маси людей. У зв’язку із цим є сенс розрізня-
ти заг. і окремий А. п. Можна виокремити ще 
два види А. п. — конструктивний (ініціює 
розрахунки, прогнози, заходи безпеки) і не-
конструктивний (афективний). Це означає, 
що доки А. п. не переходить межі здорового 
глузду, він є соц. необхідним супутником 
нормального розвитку сусп-ва, виконуючи 
соц.-захисну й соц.-попереджувальну ф-ції.

Алгоритм (від лат. algoritmus) — си стема 
правил (програма), що вказує, у якій послі-
довності треба виконати кожне з цих правил, 

Акція



35

аби після певного числа операцій розв’язати 
будь-яке завдання цього типу. Характерни-
ми рисами А. є: дискретність, яка полягає в 
розчленуванні процесу на окремі послідовні 
етапи; 2) детермінованість, тобто повне й од-
нозначне визначення на кожному етапі про-
міжних показників за даними, одержаними 
на попередньому етапі; 3) масовість, що 
означає застосованість А. до множини вихід-
них даних (потенційно нескінченної). Алго-
ритмічне розв’язання різних класів матема-
тичних задач набуло великого практичного 
значення із впровадженням у практику елек-
тронних обчислювальних машин і комп’ю-
теризації усіх галузей народного господар-
ства й усіх сфер діяльності.

Алгоритм з навчанням — алгоритм, 
зміст якого змінюється з урахуванням вхід-
ної інформації. Застосовується, як правило, 
в інтелектуальних комп’ютерних системах.

Алгоритм послідовного обслугову-
вання — алгоритм обслуговування, за яким 
на обслуговування насамперед приймається 
запит, що надійшов першим.

Алібі — встановлений доказами факт 
знаходження обвинуваченого (підозрюва-
ного) поза місцем скоєння злочину у мо-
мент чи період, який вважається часом зло-
чину. Перевірка А. необхідна незалежно від 
того, чи заявив про це обвинувачений (під-
озрюваний), чи про це стало відомо з інших 
джерел. А. не має юридичного значення, 
якщо характер злочину не передбачає при-
сутності виконавця у певний час і в певно-
му місці.

Алієнація (англ. аlienation — відчужен-
ня) — 1) відчуження, застава, продаж майна; 
2) право продажу або передачі майна; 3) опе-
рація, яка веде до зміни власника акції, капі-
талу, цінності, іншого майна.

Алієнтація (від лат. alienatio — відчу-
ження; англ. alienation) — відчуження, за-
кладання, продаж; право продажу або пере-
дачі.

Аліменти (від лат. alimentum — утриму-
вання) — кошти, які одні члени сім’ї в установ-
лених законом випадках зобов’язані виплачу-
вати на утримання інших (неповнолітніх, не-
працездатних тощо) з огляду на існуючі між 
ними шлюбні та сімейні відносини.

Алкогольні напої — продукти, одержа-
ні внаслідок спиртового бродіння цукро-
містких матеріалів або виготовлені на основі 
харчових спиртів з вмістом спирту етилово-
го понад 1,2 % об’ємних одиниць, які нале-
жать до товарних груп Гармонізованої систе-
ми опису та кодування товарів під кодами  
22 04, 22 05, 22 06, 22 08. 

Алонж (фр. аllonge — надставка) — до-
датковий аркуш паперу, прикріплений до 
векселя, на якому відбуваються передаваль-
ні написи, якщо на зворотному боці векселя 
вони не зменшуються. Перший передаваль-
ний напис на алонжі прийнято робити так, 
щоб він починався на векселі, а закінчувався 
на алонжі. 

Алфавітна картка — картка, яку ведуть 
на великих підприємствах з метою полег-
шення роботи з картотекою особового скла-
ду. Заповнюється на кожного працівника. 
Містить такі відомості: прізвище, ім’я, по 
батькові; цех, відділ; посада (професія); но-
мер особової справи, табельний номер.

Алфавітна книга — книга, що склада-
ється на всіх робітників і службовців у під-
розділах або за категоріями персоналу і є 
джерелом отримання інформації про пра-
цюючих, переведених, вибулих працівників, 
про їх загальний та безперервний стаж ро-
боти. Запис в алфавітній книзі роблять од-
ночасно з оформленням наказів про при-
йняття, переведення чи звільнення праців-
ників.

Альма-матер (лат. аlma mater, букв. — 
мати-годувальниця) — 1) старовинна сту-
дентська назва університету; 2) переносно —
місце, де хтось виховувався, здобував освіту, 
набував професію (майбутній засіб життєза-
безпечення).

Альменда (нім. allmende, від ср.-верх.-
нім. аl(ge)meinde — те, що належить всім) — 
земля в громадському користуванні у краї-
нах Західної Європи.

Альпарі (італ. al pari, alla pari, букв. — 
порівну) — біржова ситуація, за якої досяг-
нута рівність ринкового курсу валюти, цін-
них паперів відповідно до їх номінальної 
вартості.

Альтерглобалізм (франкомовний варі-
ант — “альтермондіалізм” — від фр. alter — 
ін., змінений, mond — світ, земля; по-
іспанськи “альтермундізм” — від alter 
mundus — “ін. світ”) — теорія й ідеологія де-
мокр. глобалізації, ідейно-політ. обґрунту-
вання нового світ. порядку з позицій широ-
кої демокр. громадськості. А., погоджуючись 
із неминучістю глобалізації, шукає шляхи 
актуалізації її позитивних наслідків і ней-
тралізації негативних. Це ідеологія, яка є 
альтернативою глобалізму, але не глобаліза-
ції. Д. Стігліц, ідеолог А., зауважує, що про-
блема власне не у глобалізації, а в міжнар. 
екон. ін-тах, зокрема, МВФ “перестав слу-
жити інтересам світ. економіки, підмінив їх 
інтересами міжнар. фінансів”. Помітний вне-
сок у критичне осмислення глобалізму зро-
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били зах. вчені (М. Грановетер, А. Етціоні, 
М. Кастельс, Р. Сведберг, А. Сен, С. Стрендж, 
А. Урен, Д. Хелд, Е. Хеллайнер, Р. Холлінг-
сворт, Ф. Шміттер, В. Штрек), які по-новому 
поставили питання про зв’язок економіки з 
ін. сферами сусп. життя. В їхніх працях 
склався образ ринку (в т. ч. й глобал.), відмін-
ний від того, що сформувався в нелібералізмі. 
Соц.-політ. базу А. характеризують інтеркла-
совість, полідемографічність, екстериторіаль-
ність, соц. і організаційний плю ралізм.

Альтернат (від лат. alterno — чергую, 
змінюю) — 1) користування по черзі будь-
яким правом або відправлення по черзі будь-
яких обов’язків; 2) в міжнародному праві — 
порядок, який регулює черговість підписан-
ня тексту договору його учасниками.

Альтернатива (від лат. alter — один з 
двох) — ситуація, в якій слід зробити вибір 
однієї з двох виключаючих одна одну мож-
ливостей. 

Альтернативна вартість — теоретич-
ний показник, який показує, на скільки 
одиниць треба зменшити виробництво од-
ного товару, щоб за рахунок вилучених 
факторів виробити одиницю іншого поді-
бного товару. Розрізняють постійні А. е. та 
зростаючі А. в. Постійна А. в. означає: фак-
тори виробництва є досконалими замінни-
ками, їх використовують в однакових фік-
сованих пропор ціях, щоб виробляти обидва 
товари. Подвоєння всіх затрат факторів 
збільшує обсяг виробництва удвічі. Зроста-
юча А. в. — можливість за рахунок вилуче-
них факторів від зменшення виробництва 
одного товару виробити значно більше ін-
шого товару.

Альтернативна енергетика — сфера 
енергетики, що забезпечує вироблення елек-
тричної, теплової та механічної енергії з аль-
тернативних джерел енергії.

Альтернативна соціологія — напрям у 
соціологічній теорії, що базується на крити-
ці утилітарних, прагматичних та споживаць-
ких орієнтацій у панівній суспільній системі 
цінностей щодо ставлення до природи. Про-
понується “культурна революція” або “рево-
люція свідомості”, які докорінно мають змі-
нити ставлення суспільства до екологічних 
проблем.

Альтернативна ціна — робочий час, не-
обхідний для виробництва одиниці одного 
товару, виражений через робочий час, необ-
хідний для виробництва одиниці іншого то-
вару.

Альтернативний чек — іменний чек, 
який може бути сплачений будь-якому 
пред’явникові.

Альтернативні джерела енергії — 
поновлювані джерела, до яких відносять 
енергію сонячного випромінювання, вітру, 
морів, річок, біомаси, теплоти Землі, та 
вторинні енергетичні ресурси, які існують 
постійно або виникають періодично у до-
вкіллі.

Альтруїзм (з лат. alter — інший) — си-
стема ціннісних орієнтацій особистості, в 
якій центральним мотивом та критерієм мо-
ральної оцінки є інтереси іншої людини або 
соціальної спільноти. Термін “А.” увів фран-
цузький філософ О. Конт як протилежний 
до поняття “егоїзм”. У крайніх формах А. 
може виявлятись як самопожертва, відмова 
на користь іншого, підпорядкування влас-
них мотивів та критеріїв спільним інтересам 
і цінностям. Раціональний, урівноважений 
А. є передумовою формування і розвитку 
нетрадиційних і найновітніших стилів і ме-
тодів управлінської діяльності. Для успіш-
ного управління суспільним розвитком од-
наково згубними є прояви всепрощення, 
бездуховності та аморалізму, сліпоти щодо 
різних негараздів та недоліків, відхилень і 
деформацій.

Альянс (фр. alliance, від allier — 
з’єднувати) — 1) об’єднання держав, органі-
зацій на основі спільної заінтересованості у 
певних діях, що підтверджується спільним 
підписанням договірних зобов’язань; 2) пе-
реносно — шлюбний союз.

Амальгамація (фр. amalgame від грец. 
malagma — м’яка підкладка) — 1) поглинан-
ня великою компанією меншої, яка при цьо-
му втрачає самостійність, назву і обмінює 
свої акції на акції компанії, яка її поглинула; 
2) створення нової компанії шляхом 
об’єднання рівних за масштабом компаній, 
при цьому компанії, що об’єдна лися, втрача-
ють свою самостійність і обмінюють свої ак-
ції на акції новоствореної компанії.

Амальгамація банків — злиття двох 
або кількох раніше самостійних банків в 
процесі конкурентної боротьби; одна з форм 
централізації банківського капіталу. Розріз-
няють два види амальгамації: 1) поглинання 
одним великим банком іншого; 2) створення 
нової банку шляхом злиття банків.

Аманко (від англ. shortage та італ. 
manco — менше) — використовується у бір-
жовій практиці як дефіцит, заборгованість, 
нестача тощо.

Амбалаж (фр. emballage — упаковка) — 
1) пакування чогось; 2) витрати, пов’язані з 
пакуванням товарів.

Амбівалентність (від лат. ambo — оби-
два і valentia — сила, міць) — суперечливе, 
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двоїсте (те, що має в собі, напр., задоволення 
й незадоволення) емоційне переживання 
щодо тієї самої події або предмета.

Амбівалентність політична — двоїс-
тість чуттєвих переживань, котра виража-
ється у тому, що один і той самий об’єкт ви-
кликає в людини одночасно два протилеж-
них почуття, тобто неоднозначність у 
ставленні людини до навколишнього середо-
вища і визначенні системи цінностей.

Амбіція (лат. ambitio честолюбність, 
пиха, від ambio — обходжу, домагаюсь) — го-
нор, чванливість, надмірна самооцінка своїх 
можливостей.

Американізація — одна із обернених 
форм глобалізації, яка характеризує центра-
лізований фундаментально-радикальний 
(екстремістський та ліберальний) вплив 
Сполучених Штатів Америки на розвиток 
сучасного світу. США сьогодні виступають 
ключовим суб’єктом глобального устрою та 
головним гегемоном, який, здійснюючи 
власний політичний проект, реструктуризує 
систему міжнародних відносин відповідно 
до власних амбіцій. Одним із засобів А. є 
утворення “глобальної американської імпе-
рії у світі”, яка експансивним шляхом реалі-
зуючи свої національні амбіції, на думку сві-
тових експертів, розв’язала четверту світову 
війну. З їх позицій така війна розпочалася 
відразу після розпаду СРСР, коли США ста-
ли неухильно реалізовувати політику втяг-
нення всіх країн на постсоціалістичному та 
пострадянському просторі в орбіту прямого 
підпорядкування. Це дало змогу Америці 
оголосити весь глобальний простір сферою 
реалізації своїх національних інтересів.

Амністія (від грец. amnistia — прощен-
ня) — акт найвищого органу державної 
влади, що звільняє повністю або частково 
від відбування покарання осіб, засуджених 
за вчинені злочини, скорочує їм строк по-
карання або замінює призначене судом по-
карання іншим, м’якшим. А. може передба-
чати зняття судимості, а також припинення 
кримінального переслідування, закриття 
кримінальної справи на будь-якій стадії 
кримінального процесу. Іноді А. передбачає 
звільнення від стягнень, накладених в ад-
міністративному і дисциплінарному поряд-
ку, але не звільняє від матеріальної відпові-
дальності. А. поширюється лише на ті зло-
чини, які сталися до її опублікування. А., 
як правило, не застосовується до осіб, які 
вчинили особливо тяжкі й небезпечні зло-
чини.

Аморалізм — етичний принцип, що ви-
правдовує егоїзм, індивідуалізм; негативне 

ставлення до загальнолюдських моральних 
цінностей.

Амортизаційна політика (англ. amor-
tization policy) — складова частина інвести-
ційної політики, що являє собою дії держави 
по регулюванню процесу перенесення вар-
тості засобів праці на створюваний продукт 
з наступним їх відновленням. Складовим А. 
п. є норма амортизації, оцінка та переоцінка 
основного капіталу, методи нарахування 
амортизації та порядок використання амор-
тизаційного фонду. Основою А. п. є розумін-
ня процесу амортизації. Амортизація — це 
процес поступового перенесення вартості за-
собів праці (основного капіталу) по мірі їх 
фізичного і морального спрацювання на ви-
роблений продукт. Необхідність амортизації 
випливає з того, що в процесі функціонуван-
ня елементи основного капіталу зношуються 
як внаслідок їх продуктивного використан-
ня, так і під впливом дії природних факторів 
(корозія і ерозія металевих частин та ін.).

Амортизаційний період — економічно 
доцільний термін експлуатації основних 
фондів, який визначається залежно від їх ви-
дів і груп з урахуванням морального зно-
шення, умов експлуатації та інших факторів. 

Амортизаційний строк — дата, термін 
повного погашення вартості засобів вироб-
ництва за рахунок амортизаційних відраху-
вань. Як правило, встановлюється держа-
вою, і за його допомогою обчислюється нор-
ма амортизації.

Амортизаційний фонд — цільовий 
фонд накопичення фінансових коштів, який 
утворюється за рахунок амортизаційних від-
рахувань і призначається для відтворення 
основних фондів (устаткування, машин, бу-
дівель тощо), котрі у процесі виробництва 
піддаються фізичному та моральному зносу, 
через що втрачають частину споживної вар-
тості. 

Амортизаційні відрахування — від-
рахування частини вартості основних фон-
дів для відшкодування їх зносу, тобто для їх 
відтворення, шляхом віднесення (списан-
ня) на собівартість продукції згідно з існу-
ючими нормами. А. в. є елементом витрат 
виробництва і поділяються на дві частини: 
А. в. для повної заміни основних фондів 
(реновація) і відрахування на капітальний 
ремонт та модернізацію. Прискорена амор-
тизація основних фондів веде до більш 
швидкої їх заміни і тим самим стимулює 
науково-технічний прогрес, але при цьому 
знижується прибуток. Щоб не допустити 
зниження рентабельності, в державах з рин-
ковою економікою практикується законо-

Амортизаційні відрахування
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давче зменшення суми прибутків, які об-
кладаються податком, на величину витрат, 
пов’язаних з амортизацією.

Амортизація — систематичний розпо-
діл вартості основних засобів, інших необо-
ротних та нематеріальних активів, що амор-
тизується протягом строку їх корисного ви-
користання (експлуатації).

Амортизація основних фондів і не-
матеріальних активів — поступове відне-
сення витрат на їх придбання, виготовлення 
або поліпшення, на зменшення скориговано-
го прибутку платника податку у межах норм 
амортизаційних відрахувань, установлених 
цією статтею. 

Амортифікація (лат. mortis — смерть) — 
офіційне оголошення про анулювання (по-
збавлення чинності) втрачених документів.

Амстердамський договір — акт пер-
винного законодавства ЄС, ухвалений у 
1997 р., набув чинності у 1999 р. А. д. ставив 
за мету перегляд Маастрихтського догово-
ру та відповідав на найважливіші запити і 
виклики Європейської Спільноти: дефіцит 
демократії у процесі ухвалення рішень в 
ЄС, формування зони безпеки, свободи і 
право- суддя, підготовка ЄС до розширення 
на Схід. Підготовка А. д. розпочалася 29 бе-
резня 1996 р. на Міжурядовій конференції 
у Турині і завершилася в травні наступного 
року у Великій Британії. А. д. вніс суттєві 
поправки до інституційної системи ЄС. Він 
розширив повноваження Європейського 
Парламенту, підвищив його статус в ієрар-
хії інститутів ЄС; розширив сферу ухвален-
ня рішень за процедурою спільного рішен-
ня (codecision procedure), за якою Рада ЄС 
та Європарламент мають рівні повноважен-
ня, сферу ухвалення рішень у Раді кваліфі-
кованою більшістю голосів, відповідно 
зменшив обсяги сфер, де ухвалення рішен-
ня вимагає одностайного голосування або 
консенсусу (одностайність залишається 
для так званих конституційних питань: по-
правки до договорів, вступ нових держав-
членів, податки).

Аналіз (грец. analysis — розкладання, 
розчленування) — взаємопов’язані й взаємо-
зумовлені методи вивчення і наукового до-
слідження певних явищ, процесів, дій, ре-
зультатів. У економіці застосовується з ме-
тою виявлення закономірностей і тенденцій 
розвитку економічних процесів, встановлен-
ня та оцінки основних факторів, що пози-
тивно чи негативно впливають на показники 
ефективності. За допомогою А. виявляють 
невикористані резерви поліпшення показни-
ків діяльності окремих галузей, об’єднань, 

підприємств. Результати А. використовують 
для прогнозування і перспективного плану-
вання економічних процесів, а також для 
розробки програм і рекомендацій подальшо-
го ефективного розвитку, прибуткової діяль-
ності.

Аналіз вигод і витрат — застосовува-
ний на соціальному чи державно-політич-
ному рівні метод наукового управління, по-
кликаний сприяти підвищенню продуктив-
ності (оптимальний вибір з-поміж окремих 
альтернатив без імовірностей). У цьому 
контексті окремі альтернативи означають 
те, що кожна з них є проектом, під який од-
норазово виплачують велику суму грошей. 
Урядовий орган може обдумано прийняти 
лиш один такий проект, а не кілька відразу, 
або частину проекту. За таких умов орган, 
зацікавлений у максимальному збільшенні 
прибутків, має витрачати увесь свій бюджет 
або щонайбільшу його частину доти, доки 
не почнеться скорочення абсолютного при-
бутку.

Аналіз виробничих операцій — ви-
значення виробничих завдань, соціальних і 
особистих характеристик з метою підвищен-
ня ефективності праці.

Аналіз витрат-корисності — порів-
няння вигід, отриманих завдяки впрова-
дженню проекту чи програми, з ресурсами, 
що були використані для їх досягнення. 
Особливістю аналізу витрат-корисності є те, 
що задіяні ресурси та отримані вигоди пред-
ставлені в грошових одиницях. 

Аналіз витрат-результативності — 
аналіз результативності витрат порівнює 
співвідношення витрат на проект чи програ-
ми та досягнутих цілей між різними програ-
мами або різними видами заходів. Його від-
мінністю від аналізу витрат-корисності є те, 
що результати розраховуються не в грошо-
вому еквіваленті, а за допомогою інших оди-
ниць, наприклад, кількості врятованих жит-
тів або випадків попереджених захворювань. 
Аналіз результативності витрат є допоміж-
ним інструментом в процесі прийняття рі-
шень. Він визначає найбільш економічно 
ефективний спосіб досягнення зазначених 
цілей. 

Аналіз впливу — дослідження межі, до 
якої політичний курс спричиняє потрібну 
зміну.

Аналіз дискримінантний — різновид 
багатовимірного аналізу, призначеного для 
попередньої класифікації А. д. ґрунтується 
на дискримінантній функції і дає можли-
вість визначити відмінність між двома су-
купностями об’єктів. Застосовується в мар-
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кетингових дослідженнях при вирішенні пи-
тань сегментації ринку, при об’єктивній 
оцінці ступеня новизни товарів тощо.

Аналіз діяльності підприємства — 
проводиться власними економічно-фінансо-
вими структурними підрозділами організа-
цій, підприємств, фірм або з залученням 
консалтингових організацій, аудиторських 
фірм з метою оцінки фінансового стану, ре-
зультатів господарської діяльності за певний 
період (звітний рік, півріччя, квартал). Здій-
снюється шляхом вивчення даних оператив-
ної статистики за поточний рік чи порівняно 
з минулим роком з використанням госпо-
дарсько-фінансових показників (динаміч-
них рядів, базисних чи ланцюгових індексів) 
для порівняльного аналізу та оцінки кінце-
вих результатів (ефективності) діяльності 
підприємства: виробничої, комерційної, тор-
говельної, фінансової тощо. Аналізу підляга-
ють: бухгалтерський баланс, фінансові доку-
менти, звіти окремих підрозділів, дані про 
надходження та використання основних 
фондів і оборотних коштів, про формування 
й витрати безготівкових і готівкових сум, 
відрахування у бюджет і сплату податків, 
зборів. 

Аналіз змісту роботи — визначення 
завдань, які повинні бути виконані, а також 
індивідуально-соціальні характеристики та-
кої роботи для забезпечення більш ефектив-
ного та доцільного найму працівників.

Аналіз зовнішнього середовища — 
процес стратегічного планування, призначе-
ний для контролю факторів, зовнішніх по 
відношенню до організації, з метою визна-
чення можливостей і небезпек.

Аналіз конкретних ситуацій — мето-
дологічний підхід, який описує конкретну 
ситуацію чи подію щодо визначеного 
об’єкта, та передбачає збір даних (прове-
дення інтерв’ю, спостереження, анкетуван-
ня) на визначеній території чи в рамках 
проекту чи програми для вивчення окремих 
типових випадків. Результати дослідження 
завдяки аналізу конкретних ситуацій засто-
совують з метою звітування стейкхолдерам, 
підготовки рекомендацій для вдосконален-
ня проекту чи програми, обміну набутим 
досвідом. 

Аналіз культурних моделей — дослі-
дження, спрямовані на узагальнення (визна-
чення) основних принципів поведінки від-
повідно до однієї або кількох культур.

Аналіз макроекономічний — аналіз 
узагальнених економічних показників осно-
вних галузей народного господарства, соці-
альної інфраструктури, що становлять осно-

ву економічного розвитку країни, фунда-
мент її матеріально-технічної бази. 

Аналіз мікроекономічний — аналіз 
результатів фінансово-економічної діяль-
ності організацій, підприємств, фірм, компа-
ній, що належать до основних галузей про-
мисловості, агропромислового комплексу як 
складових частин усього народногосподар-
ського комплексу-макроекономіки. А. м. 
включає вивчення основних показників 
фінансово-господарської діяльності, обсягів 
і структури виробництва, витрат обігу, фон-
довіддачі, використання матеріальних, фі-
нансових і трудових ресурсів, виявлення ре-
зервів для перспективного планування й 
розробки програм підвищення ефективності 
діяльності підприємств і досягнення найви-
щих результатів.

Аналіз на беззбитковість — метод, 
який використовується при прийнятті рі-
шень, для визначення стану справ, при яко-
му загальний дохід дорівнює сукупним ви-
тратам.

Аналіз обізнаності — вивчення і ви-
значення обізнаності населення (покупців) 
про наявність і якість окремих товарів (по-
слуг). А. о. проводять шляхом опитування. 
Ця інформація використовується для про-
гнозування і формування ринку.

Аналіз оптимального рівня — засто-
совуваний на рівні соціальної чи державної 
політики науковий метод, що сприяє поліп-
шенню продуктивності (визначаючи опти-
мальну політику, коли небажано робити над-
то багато і надто мало). Такий аналіз засто-
совують до політики, що спершу дає 
прибутки, а потім прибутки сягають верши-
ни в континуумі, де вони максимальні. Ана-
ліз застосовують і до політики, що спершу 
скорочує витрати, а потім ці витрати сяга-
ють крайньої нижньої межі і згодом зроста-
ють. Отож завдання полягає в тому, щоб зна-
йти таку точку політичного континууму, де 
витрати мінімальні.

Аналіз ризиків — аналіз або оцінка 
чинників, що мають або можуть мати вплив 
на успішне досягнення поставлених цілей 
проекту чи програми. Передбачає докладне 
вивчення потенційних небажаних і негатив-
них наслідків в рамках заходів реалізації 
проекту чи програми, а також визначення 
рівня ймовірності впливу визначених ризи-
ків.

Аналіз ринку — комплекс дій, спрямо-
ваних на глибоке вивчення всієї багато-
гранності факторів, умов, ситуацій, які 
впливають на стан і розвиток ринку, на змі-
ни його обсягів, структури, масштабів. А. р. 
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проводиться з метою одержання об’єк-
тивної інформації про реальну ситуацію на 
ринку, виявлення та оцінки сили впливу 
основних чинників, що є складовими цієї 
місткої, економічної категорії (див. також 
“Ринок”). У ході аналізу виявляють обсяги, 
структуру, широту і якість попиту, пропози-
ції за певний час та тенденції розвитку рин-
ку, визначають ступінь збалансованості по-
питу і пропозиції, встановлюють відхилен-
ня між цими найважливішими категоріями 
ринку. Особливе значення надається аналі-
зу цін як основному факторові, що формує 
попит населення. Оцінюють розмір і струк-
туру незадоволеного попиту, ступінь масо-
вості попиту (як відношення кількості спо-
живачів товарів (послуг) до загальної чи-
сельності ймовірних споживачів). А. р. дає 
оцінку обсягів і структури формування по-
питу, характеристику конкуруючих фірм, їх 
місце.

Аналіз роботи — процес реєстрації да-
них про роботу, що її виконав конкретний 
працівник. Його провадять, спостерігаючи 
чи опитуючи працівника, й додають підтвер-
дження контролера.

Аналіз робочого місця — характерис-
тика всієї сукупності робочих процесів, що 
характерні для конкретного робочого місця, 
передусім визначення необхідного рівня 
освіти і кваліфікації працівника, його осо-
бистісних рис і якостей. Аналіз робочого 
місця здійснюють з метою визначення най-
більш раціонального складу і змісту службо-
вих обов’язків, функцій працівника на робо-
чому місці; раціонального розподілу праці у 
конкретному підрозділі й уникнення дублю-
вання робіт і функцій; забезпечення умов 
для відповідної ротації працюючих, плану-
вання їх кар’єрного зростання; оптимізації 
процесів розвитку персоналу й підбору ка-
дрів. Аналіз робочого місця відбувається у 
кілька етапів: підготовчий; етап збору і ана-
лізу даних (характеристик) робочого місця; 
етап його паспортизації.

Аналіз соціального конфлікту — не-
обхідна умова розв’язання будь-якого кон-
флікту, що передбачає визначення як міні-
мум: а) історії конфлікту (тих, хто конфлік-
тує між собою); б) інтересів конфліктуючих 
сторін (спільних, відмінних, інших); в) мети, 
яку ставлять перед собою учасники кон-
флікту; г) причин конфлікту; ґ) позицій сто-
рін, їх мотивування; д) знаків і формули 
конфлікту; е) етапу конфлікту. Результатом 
аналізу соціального конфлікту є: обґрунту-
вання тактики поведінки у конфлікті; визна-
чення оптимальної моделі, шляхів розв’я-

зання конфлікту; вибір найефективнішої 
технології розв’язання конфлікту.

Аналіз статистичний — вивчення еко-
номічних даних про економічне явище для 
з’ясування його характерних рис за даних 
конкретних умов. Об’єктом А. с. можуть 
бути дані про окреме підприємство, район, 
галузь, економіку держави в цілому, а також 
про сукупність об’єктів дослідження. Дані 
для А. с. беруть із різних статистичних дже-
рел, а також одержують в результаті соціо-
логічних спостережень. А. с. може бути по-
вним (всебічне вивчення стану і розвитку 
явища в цілому) та частковим (з’ясування 
стану явища за даних умов, взаємозв’язку 
ознак, динаміки явищ тощо). Невід’ємними 
складовими А. с. є: визначення мети аналі-
зу, висування гіпотези на підставі 
аналітико-економічних міркувань та озна-
йомлення з конкретними умовами розвитку 
явища, підбору статистичних матеріалів і 
критичної їх оцінки, а також систематизації 
відібраних даних і визначення недостатніх 
показників: додаткова обробка матеріалу за 
допомогою спеціальних статистичних мето-
дів: формування висновків і практичних 
пропозицій.

Аналіз тенденції — аналіз складових 
маркетингу, які виникають внаслідок певних 
змін у навколишньому середовищі.

Аналіз факторний — один із видів 
комплексного аналізу господарської діяль-
ності, пов’язаний з пошуком і класифікацією 
факторів, що впливають на економічні яви-
ща і процеси, з виявленням причинно-
наслідкових зв’язків, що впливають на зміну 
конкретних показників господарської діяль-
ності.

Аналіз фінансового стану — комп-
лекс дій щодо вивчення й аналізу результа-
тів фінансово-господарської діяльності ор-
ганізацій, підприємств, фірм з метою визна-
чення ступеня ефективності використання 
основних фондів і оборотних коштів для ре-
алізації програм (статутних завдань) органі-
зацій, установ, виявлення можливих недолі-
ків, порушень, невикористаних резервів під-
вищення результативності діяльності. 
А. ф. с. підлягають основні статті балансу та 
інші матеріали обліку й фінансової звітнос-
ті. Вивчається раціональність формування й 
використання власних, запозичених та залу-
чених коштів, відповідність сум власних 
оборотних коштів потребам у них, обсяг 
формування та виконання плану одержання 
прибутку. Виявляються причини недостат-
нього залучення джерел надходження при-
бутків, наявність невикористаних оборот-
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них коштів та можливості їх мобілізації, на-
явність і рух запасів товарно-матеріальних 
цінностей, джерела їх утворення, ефектив-
ність використання кредиту і його матері-
альне забезпечення. Оцінюється стан розра-
хунків підприємств.

Аналіз часових рядів — аналіз, засно-
ваний на пропозиції, згідно з якою те, що 
сталося у минулому, служить досить надій-
ною вказівкою на те, що станеться в майбут-
ньому. Називається також проектуванням 
тенденцій.

Аналітик — фахівець, здатний до аналі-
тичних досліджень та узагальнень фінан-
сово-господарської і комерційно-підприєм-
ницької діяльності, який досконало володіє 
методами аналізу, здатний прогнозувати 
економічні процеси й розробляти перспек-
тивні програми ефективного розвитку під-
приємств, фірм, організацій.

Аналітична діяльність — сукупність 
технологій, методів збирання та обробки ін-
формації, що характеризує об’єкт управлін-
ського впливу (соціальні, політичні, еконо-
мічні й інші процеси), специфічних прийо-
мів їх діагностики, аналізу й синтезу, а також 
оцінки наслідків прийняття політичних рі-
шень.

Аналітична довідка — документ, отри-
маний у результаті систематизованого, уза-
гальненого та критичного осмислення теоре-
тичних, документальних, статистичних тощо 
матеріалів із питання, що розглядається, за 
допомогою різних методів.

Аналітична інформація — відомості, 
отримані з перевірених, співвіднесених і 
опрацьованих фактів, які викладені таким 
чином, щоб сприяти вирішенню конкретно-
го завдання.

Аналітичне забезпечення державно-
управлінської діяльності — засоби дослі-
дження певних процесів, явищ, об’єктів 
державного управління шляхом їх розкладу 
на більш прості складові, встановлення 
взаємозв’язків та взаємодії між ними з ме-
тою виявлення закономірностей і принци-
пів, завдяки яким міркування щодо вибору 
управлінських методів і рішень стають дока-
зовими.

Аналог (від грец. analogos — відповід-
ний) — термін теорії пізнання, що означає 
ідеальний об’єкт, предмет (поняття, теорію, 
метод дослідження та ін.), що адекватно від-
биває певний матеріальний предмет, процес, 
закономірність.

Аналогія закону — застосування до 
суспільних відносин, які урегульовані пра-
вом, але можуть бути врегульовані законом 

або іншим нормативним актом. А. з. є засо-
бом вирішення конкретних справ за наяв-
ності прогалин в законодавстві, проте вона 
не може застосовуватись, коли йдеться про 
притягнення до кримінальної або адміні-
стративної відповідальності. 

Аналогія права — застосування до су-
спільних відносин, що підлягають врегулю-
ванню, загальних засад і принципів правово-
го регулювання відповідної галузі права або 
правового інституту, коли щодо конкретних 
відносин немає ні прямої правової норми, ні 
схожої, яка б регулювала подібні відносини. 
Застосування А. п. має обмеження такого ж 
роду, як і під час застосування аналогії зако-
ну. Нормативним дозволом для застосуван-
ня у певних випадках А. п. є проголошений 
Конституцією України принцип верховен-
ства права.

Анархізм (від грец. άναρχια — безвлад-
дя) — сукупність політичних концепцій, які 
поєднує ідея заперечення держави та інших 
форм централізованого управління су-
спільством.

Анархія — система, в якій відсутній 
уряд або правлячий орган як структура для 
вирішення спорів. Тому держави, які бо-
рються за владу, повинні самі турбуватись 
про власні інтереси і не можуть звернутись 
до вищого арбітра. А. — політичний устрій, 
в якому індивіди спільно співпрацюють як 
рівні, це явище, яке виходить за рамки 
звичних понять, відкриває цілком іншу 
форму організації людського співіснування, 
що не має нічого спільного із загальноприй-
нятною організацією, за відсутності суворої 
централізації, детермінації та знеособлю-
вання. А. — форма суспільного устрою, не 
обмеженого рамками держави, такого, що 
звільняє самодіяльну творчу енергію віль-
них особистостей. Більше того, це аспект, 
частина будь-якого суспільства, взаємодія 
якого з іншими, зокрема, централізуючими 
частинами, робить яскравішою палітру со-
ціального буття людей. Тому цей феномен, 
який аж ніяк не є лише теорією, а має гли-
бинну основу в реальному бутті, не міг не 
викликати інтерес у представників різнома-
нітних напрямів гуманітарного знання. А. 
(як кінцева мета анархізму, як суспільна 
система) — вільне бездержавне суспільство, 
засноване на рівності прав усіх людей. На 
відміну від державного ладу, А. регулюєть-
ся виключно вільним договором, без на-
сильницького примусу. А. дослівно означає 
“безвладдя”, відсутність влади. Словом “А.” 
часто іменують суспільство, побудоване за 
принципом безвладдя.
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Анатоцизм (грец. anatokismos — складні 
проценти) — обчислення процентів не лише 
з початкової суми, а й з відсотків, що набігли 
за попередній час.

Анахронізм (ana — назад, проти і грец. 
chronos — час) — 1) помилка проти літочис-
лення, хронології подій; 2) перенесення на 
будь-яку епоху рис минулого, які їй не влас-
тиві; 3) переносно — застарілі, не властиві 
даному часові дії, звичаї, судження, звички.

Ангажемент (фр. engagement ol en-
gage — наймати) — різновид договору, укла-
дається з артистом на серію виступів протя-
гом певного періоду часу.

Андерайтер — юридична або фізична 
особа, яка гарантує емітенту розміщення на 
фондовому ринку його облігаційної позики 
чи пакету акцій на обумовлених угодою умо-
вах за спеціальну винагороду.

Андерайтинг (англ. underwriting — під-
писка) — форма первинного розміщення фі-
нансового капіталу (цінних паперів), пер-
винна емісія акцій. Здійснюється за допомо-
гою послуг Інвестиційних організацій чи 
брокерських фірм.

Андерлаїнг (англ. underlaying) — різно-
види цінних паперів, які призначені для аук-
ціону і забезпечені гарантованим правом 
купівлі-продажу відповідно до умов опціон-
ного контракту.

Андинування (англ. odden to supply) — 
пропозиція власника товару на його постав-
ку (продаж).

Андрогінність (лат. аndro — чоловік, 
gynе — жінка) — вищий рівень близькості 
рис фемінності і маскулінності, досягнутий 
окремим індивідом. Андрогінний індивід 
має більш широкий вибір варіантів поведін-
ки, є більш гнучким в плані соціального при-
стосування.

Анексіонізм (фр. annexionisme, від лат. 
annexio — приєднання) — політика анексії, 
загарбницька політика.

Анексія (лат. annexio) — насильницьке 
захоплення, приєднання, загарбання однією 
державою всієї (або частини) території ін-
шої держави або народу.

Анкетування (фр. enquete) — процес 
збору первісних матеріалів у соціологічних, 
економічних, демографічних, маркетинго-
вих та інших дослідженнях. А. організову-
ється спеціальними маркетинговими служ-
бами, лабораторіями, науково-дослідними 
підрозділами. Розрізняють А. легальне (у 
вигляді інтерв’ю з опитуванням респонден-
тів) та анонімне (без зазначення особи опи-
туваного). А. може проводитись за місцем 
проживання опитуваного (перепис населен-

ня), за місцем роботи, у місцях придбання 
товарів чи послуг, у транспорті, а також за 
допомогою поштового зв’язку, інтернету, за-
собів масової інформації. Шляхом узагаль-
нення заповнених анкет одержується 
об’єктивна інформація про ставлення насе-
лення, окремих соціальних груп, регіону 
споживачів до певних товарів, послуг чи до 
окремих явищ, подій тощо. Ця інформація 
може використовуватись при розробці про-
грам впливу на певні соціально-політичні 
події, розвиток ринку, формування попиту 
населення, при здійсненні заходів щодо вдо-
сконалення виробництва товарів.

Анклав (фр. enclave, від лат. inclavo — за-
микаю на ключ) — територія або частина те-
риторії держави, оточена навколо територі-
єю іншої держави. Напр., Ватикан на терито-
рії Італії.

Анойя — такий стан суспільства, за яко-
го значна частина його членів, знаючи про 
існування обов’язкових суспільних норм, 
ставляться до них негативно або байдуже.

Аномалія (грец. anomalia — нерівність, 
відхилення) — неправильність, невідповід-
ність, відхилення від загальної закономір-
ності, ненормальність

Аномальний свіч (англ. switch — пере-
хід, переведення) — переведення інвестицій 
з однієї операції з цінними паперами в іншу 
з метою одержання прибутку від умілого ви-
користання ситуації, що склалася внаслідок 
зміни кон’юнктури ринку.

Аномія — такий стан суспільства, за 
якого значна частина його членів, знаючи 
про існування обов’язкових суспільних 
норм, ставляться до них негативно або бай-
дуже. Це поняття було введене в науку 
Е. Дюркгеймом, який пов’язував аномію з 
відсутністю або слабкістю нормативного ре-
гулювання людських бажань, які за своєю 
природою є безмежними. Вчений вважав, 
що обмеженість можливостей для задово-
лення бажань і відсутність ефективних 
норм, які б регулювали їх, роблять індивідів 
нещасними і навіть підштовхують до само-
губства. Американський вчений Р. Мертон 
вважав, що А. виникає тоді, коли люди не 
можуть досягнути приписуваних суспіль-
ством цілей тими засобами, які встановлює 
суспільство. При А., навіть якщо існує розу-
міння спільних цілей, відсутнє спільне ви-
знання правових і моральних способів дій, 
які ведуть до цих спільних цілей. Люди при-
стосовуються до А. в різний спосіб. Р. Мер-
тон виділив п’ять моделей соціальної адап-
тації особистості до вироблених у суспіль-
стві культурних норм, залежно від того, чи 
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визнають ці особи панівні цінності та чи від-
повідають вони виробленим у суспільстві 
правилам досягнення соціальних благ. Стан 
А. можливий як унаслідок погіршення жит-
тя, кризи, так і за умов матеріального добро-
буту в суспільстві. При А.: індивід випадає з 
ритму, втрачає здатність при сто совуватися 
до нового стану і нових вимог суспільства; 
зникають чіткі норми і правила поведінки; 
руйнуються суспільні цінності; маргіналізу-
ються деякі суспільні групи. А. є способом 
пристосування суспільства до певної ситуа-
ції. Ступінь свободи особистості зростає, 
відсутні тверді життєві цілі, норми та взірці 
поведінки. Це ставить багатьох у непевне 
соціальне становище, позбавляє колектив-
ної солідарності, відчуття єдності з конкрет-
ною групою і суспільством. Звідси — зрос-
тання злочинності, порушень правил пове-
дінки і норм моралі. 

Аномія соціальна (фр. anomie — від-
сутність закону, організації) — стан соціаль-
ної дезорганізації суспільства, за якого куль-
турні цінності, норми, інституції та зв’язки 
відсутні або стають нестійкими та супереч-
ливими, коли слабкість імперативів, правил 
та регулюючих відносин між індивідами і 
суспільством призводить до того, що біль-
шість із них виявляється “поза” суспіль-
ством, вступаючи в конфронтацію з ним. 
Стан А. с. притаманний суспільствам та дер-
жавам, що перебувають в умовах системної 
кризи, радикальних змін та суспільної 
трансформації, масштабних і тривалих воєн-
них конфліктів, а також в умовах нестійкого 
еко-номічного та соціального розвитку, коли 
старі норми і цінності перестають діяти, а 
нові ще не встановилися. А. с. має багаторів-
невий характер, виникаючи на мікро-, ма-
кро- і мезорівнях. Термін А. с. вперше запро-
вадили античні автори Еврипід і Платон. 
Пізніше його використовували у своїх пра-
цях англійський історик В. Лембрейд, фран-
цузький філософ і соціолог Ж. Гюйо. У соці-
ології термін А. с. запровадив Е. Дюркгейм, 
який у книзі “Про розподіл су спільної пра-
ці” довів, що стан А. с. виникає тоді, коли по-
діл праці протистоїть відносинам солідар-
ності, внаслідок чого стихійно зв’язана, ста-
ла сукупність правил виявляється не в змозі 
регламентувати відносини су спільних струк-
тур. За Дюркгеймом, поведінка особи по-
вністю залежить від згуртованості та міцнос-
ті суспільства, тому, якщо суспільство пере-
буває у стані кризи, соціальні регламентації 
втрачають значення для особистості, наслід-
ком чого є неприборканість бажань та при-
страстей. 

Анонім (грец. anonimos — безіменний) — 
1) автор листа, повідомлення, твору, який 
умисно приховує своє ім’я; 2) твір без зазна-
чення імені автора.

Анонімне повідомлення про право-
порушення, пов’язане з корупцією. 
Анонімне повідомлення про порушення ви-
мог Закону підлягає розгляду, якщо наведе-
на у ньому інформація стосується конкрет-
ної особи, містить фактичні дані, які можуть 
бути перевірені. Анонімне повідомлення 
підлягає перевірці у термін не більше 
п’ятнадцяти днів від дня його отримання. У 
разі підтвердження викладеної у повідо-
мленні інформації про порушення вимог За-
кону керівник відповідного органу вживає 
заходів щодо припинення виявленого пору-
шення, усунення його наслідків та притяг-
нення винних осіб до дисциплінарної відпо-
відальності, а у випадках виявлення ознак 
кримінального або адміністративного право-
порушення також інформує спеціально упо-
вноважених суб’єктів у сфері протидії ко-
рупції.

Анонс (фр. annonce — об’ява) — попере-
днє коротке повідомлення, узагальнення про 
проведення окремої широкомасштабної ак-
ції (напр., попередня реклама торгового яр-
марку, виставки, видовищних акцій, концер-
ту, спектаклів, зборів тощо), яка має відбути-
ся найближчим часом, зі стислим викладом 
змісту.

Анотація (лат. annotatio — зауваження, 
помітка) — короткий виклад змісту книги, 
статті, розробки, звіту тощо. Розміщується 
на звороті титульної сторінки або у каталож-
ній картці. Мета А. полягає в ознайом ленні 
читача з завданням і результатами розробки. 
Може використовуватись при реферуванні, 
рекламуванні наступних видань. В А. зазна-
чається, для якого кола споживачів (чита-
чів) призначається робота.

Антагонізм (грец. antagonisma — супе-
речка, боротьба) — суперечності, що харак-
теризуються найгострішою боротьбою і не-
примиренністю поглядів угруповань, певних 
сил.

Антагонізм соціальний — тип супе-
речності, де тенденції, сторони, що стика-
ються, мають діаметрально протилежний ха-
рактер, який поглиблюється в міру свого 
розвитку і переростає в конфлікт. Боротьба 
між антагоністичними протилежностями 
відбувається в гострих формах і майже за-
вжди завершується знищенням однієї з них. 
Повне розв’язання антагоністичних супереч-
ностей досягається лише в результаті лікві-
дації причини, що його породила. Термін 
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“антагонізм” у значенні боротьби протилеж-
ностей вживали А. Шопенгауер, Ж.-Ж. Рус-
со, К. Лоренц та ін. “У природі, — писав 
А. Шопенгауер, — всюди бачимо ми супереч-
ку, боротьбу і поперемінну перепону. Біль-
шої на очності досягає ця всезагальна бо-
ротьба у світі тварин, котрі живляться рос-
линами, і в якому, у свою чергу, будь-яка 
тварина стає здобиччю і харчем іншої”. “Іс-
тоти живуть лише тим, що пожирають одна 
одну”; “хижа тварина є живою могилою ти-
сяч інших і підтримує своє існування цілим 
рядом мученицьких смертей”. Про непри-
миренну боротьбу за існування в рослинно-
му і тваринному світі писав також Ч. Дар-
він. Він наголошував, що оскільки наро-
джується більше особин, ніж може вижити, 
то між ними відбувається найжорстокіша 
боротьба.

Антибюрократизм — негативний по-
гляд на бюрократію, що наголошує на непро-
дуктивній, некомпетентній, нереалістичній і 
самодостатній природі бюрократії, величез-
ний розмір і складність якої роблять її за-
грозливою для суспільства.

Антиглобалізм (antiglobalism) — полі-
тичний рух, спрямований проти негативних 
аспектів процесу глобалізації, зокрема проти 
домінування глобальних транснаціональних 
корпорацій, торговельно-урядових організа-
цій, наднаціонально-державних утворень, за 
збереження країнами власної ідентичності. 
У витоків А. стояв російський мислитель 
М. Данилевський, який у праці “Росія і Єв-
ропа” (1868) визначив основні засади циві-
лізаційного А. Ідейними попередниками А. 
можна вважати “нових лівих” 1960–1970 рр., 
хоча вважається, що А. зародився у Франції 
в 1998 р., коли кілька французьких видань, 
громадських асоціацій та профспілок 
об’єдналися в Асоціацію громадян “АТТАК- 
Франція” з вимогою спрямування 0,1 % по-
датків від усіх фінансових операцій на бо-
ротьбу з бідністю і піднесення економіки 
країн третього світу, а також списання боргів 
країнам, що розвиваються. А. є своєрідною 
відповіддю на глобалізацію, яка, як і будь-
який інший історичний процес, розвиваєть-
ся асиметрично, тобто з різною швидкістю і 
глибиною в різних регіонах і країнах, має до-
сить складний і суперечливий характер і 
може призводити, особливо в політичній та 
етнополітичній сферах, до непередбачува-
них, а часом і до діаметрально протилежних 
наслідків.

Антидатувати (фр. antidater) — видава-
ти документи (цінні папери) заднім числом 
(за датою, що минула).

Антидемпінгове мито — особливий 
вид мита, що справляється в разі ввезення 
на митну територію України товару, який є 
об’єктом застосування антидемпінгових за-
ходів (попередніх або остаточних). 

Антидемпінгове регулювання — за-
ходи держави, спрямовані проти реалізації 
на внутрішньому ринку імпортованих това-
рів за цінами, суттєво нижчими за ті, що про-
понуються виробниками всередині країни, 
або нижчими за світові.

Антидискримінаційна експертиза — 
аналіз проектів нормативно-правових актів, 
за результатами якого надається висновок 
щодо їх відповідності принципу недискримі-
нації.

Антиелітаризм — наголос на розширен-
ні участі громадян у державній політиці, їх-
ньому впливові на неї, зокрема із застосуван-
ням надзвичайних засобів. А. вимагає актив-
ної участі громадян у русі, спрямованому на 
докорінну зміну політичної системи. Терміни 
“А.” та “егалітаризм” стали вживатися, почи-
наючи з XVIII ст., але самі концепції зароди-
лися набагато раніше. Антиелітаристські та 
егалітаристські погляди особливо яскраво 
виявляли себе в періоди повстання рабів, а 
потім — кріпосних селян, повстання під ке-
рівництвом Уота Тайлера, селянської війни 
під керівництвом Томаса Мюнцера. Повсталі 
англійські селяни ставили запитання: “Коли 
Адам орав, а Єва пряла, хто був дворяни-
ном?” Так може бути, ідеальним су спільством 
буде суспільство без еліти... Учені ХХ ст. у по-
літичній науці до “еліти” відносять: людей із 
винятковими інтелектуальними здібностями 
і найвищим почуттям відповідальності 
(Х. Ортега-і-Гассет); чиновників вищої лан-
ки, які мають формальну владу в організаціях 
та інститутах, що визначають життя в су-
спільстві (Т. Р. Дай); “богона тхненних”, ха-
ризматичних особистостей (Ж. Фройнд); 
творчу меншість суспільства, протилежну не-
творчій більшості (А. Тойнбі); меншість, яка 
має найбільший вплив у суспільстві або здій-
снює в ньому найбільш важливі функції 
(С. Келлер); лідерів або видатних представ-
ників будь-яких соціальних груп — професій-
них, етнічних, локальних (“еліту” льотчиків, 
шахістів і навіть злодіїв) (М. Боден); осіб, які 
досягли найвищого визнання у сферах їх ді-
яльності (В. Парето); найбільш активних у 
політичному відношенні суб’єктів, орієнтова-
них на владу (Г. Моска); людей з високим 
становищем у суспільстві, які внаслідок цьо-
го впливають на соціальний прогрес (Л. Дю-
пре); мають найбільший стан або найвищий 
престиж (Г. Лассуелл); володіють владними 
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повноваженнями (А. Етціоні); займають про-
відні позиції в політичному, економічному і 
культурному житті суспільства (В. Геттсмен).

Антиінфляційна політика — сукуп-
ність заходів, що вживаються урядом, з ме-
тою врегулювання грошового обігу, стиснен-
ня маси грошей, стримування зростання цін 
або їх зниження; включає в себе заходи з ре-
гулювання грошової маси, а також щодо ско-
рочення дефіциту бюджету.

Антикорупційна експертиза — діяль-
ність із виявлення в нормативно-правових 
актах, проектах нормативно-правових актів 
положень, які самостійно чи у поєднанні з 
іншими нормами можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень або правопору-
шень, пов’язаних з корупцією.

Антикорупційна освіта — формування 
у населення антикорупційних установок.

Антикорупційна політика. Засади ан-
тикорупційної політики (Антикорупційна 
стратегія) визначаються Верховною Радою 
України. Антикорупційна стратегія розро-
бляється Національним агентством на осно-
ві аналізу ситуації щодо корупції, а також 
результатів виконання попередньої антико-
рупційної стратегії. Антикорупційна страте-
гія реалізується шляхом виконання держав-
ної програми, яка розробляється Національ-
ним агентством та затверджується Кабі нетом 
Міністрів України.

Антикорупційна програма юридич-
ної особи. Антикорупційною програмою 
юридичної особи є комплекс правил, стан-
дартів і процедур щодо виявлення, протидії 
та запобігання корупції у діяльності юридич-
ної особи. В обов’язковому порядку антико-
рупційна програма затверджується керівни-
ками: 1) державних, комунальних підпри-
ємств, господарських товариств (у яких 
державна або комунальна частка перевищує 
50 відсот ків), де середньооблікова чисель-
ність працюючих за звітний (фінансовий) 
рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валово-
го доходу від реалізації продукції (робіт, по-
слуг) за цей період перевищує сімдесят міль-
йонів гривень; 2) юридичних осіб, які є учас-
никами попередньої кваліфікації, учасни ками 
процедури закупівлі відповідно до Закону 
України “Про здійснення державних закупі-
вель”, якщо вартість закупівлі товару (това-
рів), послуги (послуг), робіт дорівнює або 
перевищує 20 мільйонів гривень.

Антикорупційні стандарти — сукуп-
ність поведінкових і правових норм, забо-
рон, обмежень, обов’язків, встановлених для 
відповідної галузі соціальної діяльності 
спрямованих на попередження корупції.

Антикризове регулювання — це вплив 
на підприємство-боржника на макрорівні. 
Антикризове регулювання містить заходи 
організаційно-економічного і нормативно-
пра во вого впливу з боку держави, спрямовані 
на захист підприємств від кризових ситуацій, 
запобігання банкрутства або ліквідацію в разі 
неефективності його подальшого функціону-
вання.

Антикризове управління — це засто-
сування антикризових процедур на мікро-
рівні, стосовно до конкретного підприєм-
ства:

— попередня діагностика причин ви-
никнення кризової ситуації на під-
приємстві;

— аналіз зовнішнього середовища і по-
тенціалу конкурентних переваг під-
приємства для вибору стратегії його 
розвитку;

— бізнес-планування підвищення кон-
курентних переваг та фінансового 
оздоровлення підприємства;

— розробка процедур фінансового оздо-
ровлення підприємства і системи 
контролю за їх реалізацією.

Антикризовий керуючий — фахівець, 
який отримав відповідну освіту і має атестат 
керуючого, що представляє інтереси держа-
ви в органах управління акціонерних това-
риств.

Антикризовий процес — застосування 
до підприємства-боржника реорганізацій-
них або ліквідаційних процедур. Починаєть-
ся з комплексної оцінки його фінансово-
економічного стану.

Антикризові процедури (процедури 
банкрутства) — це процедури, які повинні 
бути спрямовані на збереження підпри-
ємств, що випускає конкурентоздатну, соці-
ально-значиму продукцію.

Антимонопольна політика — держав-
на політика у сфері розвитку економічної 
конкуренції та обмеження монополізму в 
господарській діяльності, здійснення заходів 
щодо демонополізації економіки, фінансо-
вої, мате ріально-технічної, інформаційної, 
консультативної та іншої підтримки суб’є-
ктів господарювання, які сприяють розвитку 
конкуренції.

Антимонопольне законодавство — 
система правових норм і інститутів, комп-
лекс законів і урядових актів, що сприяють 
розвитку конкуренції, спрямованих на об-
меження і заборону монополій, що пере-
шкоджають створенню монопольних струк-
тур і об’єднань, монополістичних дій, по-
кликана забезпечити захист споживача від 
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монополії виробника шляхом встановлення 
економічних, організаційних і інших обме-
жень і стимулів (система податкових ста-
вок, законодавче визначення пріоритетів 
при наданні кредитів, регулювання проце-
сів ціноутворення на підприємствах-
монополістах, формування сприятливих 
правових умов для створення малих і се-
редніх підприємств, заохочення добросо-
вісної конкуренції, система юридичних 
санкцій і т. д.). Для організації Антимоно-
польної діяльності створюються анти мо-
но польні комітети.

Антимонопольний комітет в Украї-
ні — державний орган, підпорядкований 
Верховній Раді України. Основними завдан-
нями А. к. є здійснення державного контро-
лю за дотриманням антимонопольного зако-
нодавства, реалізація заходів щодо захисту 
прав та інтересів підприємців і споживачів 
від його порушень. Виконання функцій А. к. 
здійснюється поєднанням методів економіч-
ного та правового аналізу для встановлення 
ймовірної наявності монопольного станови-
ща окремих організацій (об’єднань) на пев-
ному ринку, виявлення випадків ущемлення 
чи обмеження прав підприємців і спожива-
чів. Розробляються і застосовуються засоби 
запобігання негативного впливу на вільну 
конкуренцію, встановлюється міра відпові-
дальності за протиправні дії, санкції до по-
рушників антимонопольного законодавства. 
Основними напрямами діяльності А. к. 
України є: припинення зловживань моно-
польним становищем: припинення неправо-
мірних угод; припинення дискримінації під-
приємців органами державної влади та 
управління; припинення недобросовісної 
конкуренції.

Антирейтинг — величина, яка характе-
ризує кількість (у відсотках) респондентів, 
які взяли участь в опитуванні і які ні за яких 
умов не голосуватимуть на виборах за дано-
го кандидата.

Антисемітизм — одна з форм націо-
нальної та релігійної нетерпимості, що зна-
ходить прояв у ворожому ставленні до євре-
їв, а також система поглядів, що його обґрун-
товує. У сучасному суспільстві можна 
виокремити такі форми антисемітизму: дер-
жавний, політичний та побутовий.

Антициклічна політика держави 
(англ. Anticyclic Policy of the State) — напрям 
державної політики, спрямований на згла-
джування коливань ділової активності в кра-
їні та забезпечення стабільного розвитку 
націо нальної економіки. Коливання ділової 
активності мають, як правило, закономірно 

повторюваний, циклічний характер. Під ци-
клом розуміється періодично повторювані 
через певний проміжок часу підйоми і спа - 
ди рівнів економічної (ділової) активності, 
які характеризуються однаковими макро-
економічними параметрами (обсяг виробни-
цтва реального ВВП, обсяги сукупного по-
питу і сукупної пропозиції, рівень безробіття 
та інфляції тощо. Економічні цикли класи-
фікуються за тривалістю, сферою дії, фор-
мою протікання, територіальними межами 
свого поширення. Основними об’єктами  
А. ц. п. д. є сукупний попит і сукупна пропо-
зиція, обсяг інвестицій, рівень зайнятості на-
селення та інші визначальні чинники еконо-
мічного розвитку.

Антиципація (від лат. anticipatio, 
anticipo — сприймаю заздалегідь) — 1) дії, 
спрямовані на передбачення явищ, подій, 
прогнозування перебігу обставин; 2) в еко-
номіці — попередня виплата боргу (борго-
вих зобов’язань) до встановленого терміну 
або попереднє стягнення податків, грошових 
зборів до передбаченого чинним законодав-
ством строку.

Антрепренер (фр. entrepreneur — букв. 
підприємець) — 1) власник, орендар, утри-
мувач культурологічних бізнесових закла-
дів, театрів, ансамблів, структур бізнес-шоу; 
2) особа, яка бере на себе ризик у заснуванні 
нової компанії чи нового бізнесу.

Антреприза (фр. entreprise, від entre-
prendre — брати підряд) — ризиковане під-
приємство, підряд, ризикована підтримка 
якоїсь підприємницької справи.

Антропоцентризм (від грец. antropos — 
людина і сentron — центр) — думка і переко-
нання, що людина є центром Всесвіту і кін-
цевою метою світобудови.

Ануїтет (фр. annuite — щорічний внесок, 
від лат. annus — рік) — різновиди щорічної 
державної позики, від якої кредитор щоріч-
но одержує дохід (ренту) у вигляді процен-
та, який встановлюється з розрахунком на 
поступову сплату кредитної суми (боргу) й 
процентів з нього. 

Ануїтетний період — метод капіталіза-
ції майбутніх потоків доходів від інвестицій, 
який передбачає використання формул 
складного відсотка, в яких потоки доходів 
розглядаються як аннуітетні, що забезпечу-
ють дохід від інвестицій і повернення інвес-
тованого капіталу.

Анулювання (лат. annullo — знищую) — 
скасування договору, угоди, кон тракту, до-
мовленості, цінних паперів або певних прав.

Апарат — у суспiльно-полiтичному жит-
ті це сукупність установ i закладів, якi забез-
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печують функціонування органів влади та 
управління громадськими об’єднаннями 
(державний, партійний апарат).

Апарат держави — це конституційно 
передбачена та юридично впорядкована си-
стема державно-владних структур, наділе-
них визначеними повноваженнями пред-
ставницького, управлінського та судового 
характеру, через які безпосередньо здійсню-
ється державна влада, реалізуються функції 
держави. А. д. (у вузькому розумінні) — 
власне управлінський апарат або апарат ви-
конавчої влади, який складається з чиновни-
ків і очолюється вищими виконавчими орга-
нами. А. д. (у широкому розумінні) — поряд 
із власне управлінським апаратом включає 
главу держави, парламент, місцеві органи 
управління, збройні сили, міліцію (поліцію), 
дипломатичні представництва за кордоном 
та ін. До факторів, що забезпечують функці-
онування А. д. як системи, слід віднести: єд-
ність економічної основи функціонування 
держави; єдність політичної основи функці-
онування суспільства; наявність єдиних 
принципів побудови і функціонування дер-
жавних органів; спільність мети і завдань, 
що здійснюють органи держави; єдність під-
ходів до розуміння соціальної основи су-
спільства; забезпечення діяльності апарату 
єдиними організаційними, фінансовими та 
правовими засобами; відображення у діяль-
ності апарату єдиної волі всього суспільства, 
держави чи певної соціальної групи.

Апарат державного управління — 
найбільш розгалужена і чисельна сукупність 
взаємопов’язаних виконавчо-розпорядчих 
органів (органів виконавчої влади), які ді-
ють від імені держави, на основі та на вико-
нання законів, розпорядчих рішень, здій-
снюючи управління державними справами, і 
наділені для цього певними владними по-
вноваженнями, компетенцією, мають відпо-
відну структуру і кадри. Апарат державного 
управління є сукупністю органів виконавчої 
влади, організованих у систему для реаліза-
ції цілей виконавчої влади відповідно до 
конституційного принципу поділу держав-
ної влади. Апарат державного управління — 
головний важіль реалізації завдань виконав-
чої влади. Він щоденно здійснює практичну 
діяльність із безпосереднього забезпечення 
виконання законів України і на цій основі — 
управління об’єктами державної форми 
власності, господарською діяльністю дер-
жавних підприємств і організацій, реаліза-
цію економічної та соціальної політики дер-
жави, вирішення та узгодження значної 
кількості питань політико-адміністра тив-

ного, соціально-культурного життя, дер-
жавного регулювання всіх галузей економі-
ки, надання громадянам управлінських по-
слуг.

Апарат міністерства. Апарат міністер-
ства — організаційно поєднана сукупність 
структурних підрозділів і посад, що забезпе-
чують діяльність міністра, а також виконан-
ня покладених на міністерство завдань. Апа-
рат міністерства очолює державний секретар 
міністерства. Апарат міністерства складаєть-
ся із секретаріату та самостійних структур-
них підрозділів.

Апарат центрального органу вико-
навчої влади. Апарат центрального орга-
ну виконавчої влади — організаційно поєд-
нана сукупність структурних підрозділів, 
що забезпечують діяльність керівника цен-
трального органу виконавчої влади, а також 
виконання покладених на центральний ор-
ган виконавчої влади завдань. Державні 
службовці апарату центрального органу ви-
конавчої влади призначаються на посади та 
звільняються з посад керівником централь-
ного органу виконавчої влади в порядку, пе-
редбаченому законодавством про державну 
службу (якщо інше не передбачено зако-
ном).

Апартеїд — крайня форма расизму по 
відношенню до окремих народів і етнічних 
груп, позбавлення їх політичних, громадян-
ських і соціально-економічних прав, аж до 
територіальної ізоляції. Міжнародне право 
визнає апартеїд злочином проти людства. 

Апатія (від грец. apatheia — нечутли-
вість, байдужість) — стан, що характеризу-
ється емоційною пасивністю, байдужістю, 
спрощенням почуттів, ослабленням бажань 
та інтересів.

Апатриди (а... і грец. patris — вітчиз-
на) — 1) особи, що не мають громадянства, 
які вийшли з громадянства однієї держави і 
не набули громадянства іншої; 2) особи, які 
позбавлені прав громадянства органами вла-
ди або суду. Інша назва — аполіди.

Апеляційна палата — орган для досу-
дового вирішення спорів щодо набуття та 
охорони прав на об’єкти промислової влас-
ності, в тому числі на зазначення походжен-
ня товарів. 

Апеляція (лат. appellatio — звернен-
ня) — офіційне звернення до вищої інстанції 
з метою оскарження будь-якої постанови 
(рішення суду) чи з проханням переглянути 
справу.

Аперцепція — активне сприйняття, 
включення нового змісту, нових знань і но-
вого досвіду в систему вже наявного знання; 
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відбір і класифікація матеріалу згідно зі 
структурою свідомості.

Аполітизм — байдуже (справжньо чи 
уявно) ставлення до політики, ухилення від 
участі в політичному житті. А. є наслідком 
відсталості деяких верств населення, а також 
розчарування політикою правлячих класів, 
кіл.

Апологет (грец. apologetos, від apologome — 
захищаю) — упереджений захисник тих чи 
інших ідей, теорій, учень тощо.

Апорія (грец. aporia — непрохід-
ність) — важка або нерозв’язна проблема, 
пов’язана з виникненням протиріччя, з на-
явністю аргументу проти очевидного, за-
гальноприйнятого.

Апорт (фр. apport) — майно, яке надхо-
дить акціонерному товариству в сплату за 
акції. А. може бути представлений у вигляді 
товарів, торгових і промислових підпри-
ємств, оцінюваних і прирівнюваних до пев-
ної суми грошового капіталу.

Апостиль — спеціальний штамп, який 
відповідно до Гаазької конвенції 1961 р. ста-
виться на офіційних документах держав — 
учасниць Конвенції з метою звільнити такі 
документи від необхідності дипломатичної 
або консульської легалізації. Апостиль за-
свідчує справжність підпису, якість, в якій 
виступала особа, що підписала документ, та, 
у відповідному випадку, справжність відбит-
ка печатки або штампа, якими скріплено до-
кумент” (ст. 5 Конвенції). Конвенція не по-
ширюється на документи, складені диплома-
тичними або консульськими установами, а 
також адміністративні документи, які мають 
пряме відношення до комерційних або мит-
них операції.

Апостиляція — вищий ступінь завірен-
ня документів, що визнається в усіх країнах, 
які підписали Гаазьку конвенцію 1961 р. 
Справжність апостиля можна перевірити в 
міністерстві закордонних справ будь-якої 
країни — члена конвенції.

Апофеоз (від грец. apotheosis — обо-
жнювання) — 1) прославляння, звеличення 
особи, події, явища; 2) заключна урочиста 
масова сцена вистави чи святкової концерт-
ної програми; 3) урочисте завершення події.

Апріорі (лат. а priori, букв. — з поперед-
нього) — 1) незалежно від досвіду, незапере-
чне; 2) переносно — без перевірки, відоме на-
перед; знання, наявні у свідомості безвіднос-
но до досвіду і незалежно від нього.

Апробація (лат. аpprobatio) — 1) офі-
ційне схвалення, твердження, засноване на 
перевірці, обстеженні, випробуванні; 2) зго-
да уряду на те, щоб відома особа виконувала 

ту чи іншу посаду або доручення, в тому од-
нак же припущенні, що дана особа довела 
своє на те право і спроможність. 

Апроксимація (від лат. approximatio — 
зближення) — наближене вираження одних 
математичних об’єктів іншими, напр., кри-
вих ліній — ламаними, ірраціональних чи-
сел — раціональними.

Апропріація (лат. appropriatio — при-
власнення) — привласнення чогось, заволо-
діння чимось.

Арбітр — фізична особа, яка здійснює 
професійну діяльність, пов’язану з наданням 
публічних послуг, та призначена арбітраж-
ним комітетом для вирішення спорів, що ви-
никають під час проведення процедури фі-
нансової реструктуризації;

Арбітраж (фр. arbitrage) — 1) спосіб 
розв’язання спорів, коли сторони звертають-
ся до третейського судді (незалежний від 
сторін, які сперечаються, посередник); 2) ар-
бітр, який виконує роль судді-експерта за-
лежно від зазначених сторонами в договорі 
умов розв’язання спорів. Арбітри можуть 
визначатись за згодою сторін або в порядку, 
визначеному чинним законодавством, най-
частіше органами арбітражного суду.

Арбітражна комісія — створена біржо-
вим комітетом правнича комісія, що 
розв’язує майнові спори між юридичними 
особами (сторонами), які уклали на біржі чи 
ярмарках угоди.

Арбітражна угода — угода сторін про 
передачу спорів, що виникають під час про-
ведення процедури фінансової реструктури-
зації, до арбітражу згідно з арбітражним ре-
гламентом.

Арбітражний керуючий — призначе-
ний Арбітражним судом тимчасовим, зо-
внішнім або конкурсним керуючим фахівець 
з антикризисного управління, який має атес-
тат керуючого, що представляє інтереси дер-
жави в органах управління акціонерних то-
вариств.

Арбітражний регламент — документ, 
яким визначаються порядок та правила ви-
рішення спорів, що виникають під час про-
ведення процедури фінансової реструкту-
ризації, процедура проведення арбітражу, 
порядок формування списку арбітрів, 
квалі  фікаційні вимоги до арбітрів, поло-
ження про арбітражні збори та витрати, 
інші питання, пов’язані з вирішенням спо-
рів під час проведення процедури фінансо-
вої реструктуризації.

Арбітражний суд — 1) суд, який здій-
снює судову владу при вирішенні виникаю-
чих у процесі підприємницької діяльності 
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спорів, які випливають з цивільних право-
відносин (економічні суперечки), або з пра-
вовідносин у сфері управління; 2) держав-
ний, офіційний, незалежний третейський суд, 
створений для розв’язання майнових спорів 
між юридичними особами різних форм влас-
ності.

Аргумент (лат. argumentum від arguo — 
показую, виявляю) — 1) підстава, доказ, які 
обґрунтовують, підтверджують що-небудь; 
2) у підприємництві: елемент рекламного 
звернення, що сприяє формуванню позитив-
ного ставлення до окремих товарів, послуг.

Аргумент антидемпінгу — аргумент на 
користь протекціонізму, який полягає в за-
хисті власного товаровиробника від імпорт-
ної продукції, що продається за демпінгови-
ми цінами, за допомогою адміністративних 
дій або антидемпінгового мита. Вважається 
спірним аргументом, тому що коли в країні-
імпортері відсутня галузь, яка могла б змага-
тись з демпінговою продукцією, і коли дем-
пінг тривалий, покупці такої країни отриму-
ють постійну перевагу. Якщо ж демпінг є 
спорадичним і має на меті зашкодити конку-
руючій внутрішній галузі чи витіснити її як 
конкурента, щоб згодом підняти ціни, то він 
стає небажаним.

Аргумент внутрішнього ринку — ар-
гумент на користь протекціонізму, за яким 
вважається, що зменшення чи взагалі усу-
нення імпорту дасть можливість виробити 
всередині країни більше товару, створити 
більше робочих місць і, як результат, забез-
печити вищий рівень економічної ефектив-
ності. Вважається помилковим такий аргу-
мент, тому що зменшення імпорту перекри-
вається обмеженням експорту, оскільки 
експортувати в інші країни можливо лише 
за умови імпорту з цих країн.

Арешт (від лат. arrestum — судова поста-
нова) — 1) найсуворіший запобіжний захід, 
який застосовують органи попереднього 
розслідування щодо обвинуваченого; 2) ад-
міністративне стягнення, що застосовують 
за постановою судді до винних у дрібному 
хуліганстві та інших провинах; 3) А. дисци-
плінарний, передбачений військовими ста-
тутами.

Арешт майна — накладання заборони 
на право розпоряджатися майном з метою 
його збереження до визначення подальшої 
долі цього майна. Застосовуються органами 
суду і прокуратури для забезпечення цивіль-
ного позову або виконання вироку про кон-
фіскацію майна.

Аристократія (грец. aristos — кращий, 
вибраний і kratos — сила, влада, пануван-

ня) — 1) принцип правління і форма полі-
тичного устрою держави, за якої влада пере-
буває в руках “найкращих”; 2) синонім тер-
міна “еліта”. Основні теоретичні ідеї А. 
сформульовані ще в епоху Античності (Пла-
тон, Аристотель, Цицерон). Тоді ж з’явилася 
і перша критика недоліків політичної діяль-
ності родової А. А. існувала як альтернатива 
монархії, демократії і тиранії. Традиційно 
виділяють два види А. — родова (“еліта кро-
ві”) і духовна (“меритократія”, або “еліта 
знання”). Процес зародження родової А. 
бере свій початок з витоків “військової демо-
кратії”. Цей вид А. характеризувався соці-
альною закритістю та претензіями на збере-
ження привілеїв “знатності крові”. Родова А. 
домінувала в доіндустріальних суспільствах. 
Історично її змінюють А. багатства (або олі-
гархія) в індустріальному суспільстві та А. 
духу при постіндустріалізмі. Платон розріз-
няв три основні форми правління (монар-
хію, А. і демократію), а кожну ще розділяв на 
підтипи: монархія може бути законною або 
примусовою (тиранія), А. як влада небага-
тьох може бути владарюванням кращих (А.) 
або гірших (олігархія), проте найгостріше 
він критикував демократію, що перероджу-
ється в охлократію. У його “ідеальній держа-
ві”, як і в олігархії, владарює меншість, проте 
ця меншість — найбільш достойні — дійсно 
здатні управляти державою, оскільки мають 
природні здібності й багаторічну підго-
товку, тому “ідеальна держава” — це втілен-
ня справедливості. Ідеї Платона справляють 
значний вплив на подальші дослідження А. 
Широковідома класифікація форм правлін-
ня Аристотеля за чисельністю осіб, які 
отримали владу: влада однієї особи, монар-
ха, та її деградована форма — тиранія; А. — 
влада небагатьох, кращих (основна характе-
ристика — гідність, відповідальність, турбо-
та про загальне благо) та її деградована 
форма — олігархія (серед її характеристик 
Аристотель на перше місце ставить багат-
ство); влада більшості — політія (республі-
ка) (влада в ній основана на законі, урядові 
посади доступні бідним, аби вони були до-
стойні), її негативною формою є демокра-
тія, за якої влада перебуває в руках некеро-
ваного натовпу. Вважаючи, що кращим ви-
дом державного устрою є правління 
кращих — А., Аристотель визнавав, що на 
практиці слід ураховувати думки більшості, 
оскільки якщо їх відсторонити від влади, 
вони ставляться вороже до держави. А. у 
вченні Ніцше нетотожна господарюванню 
владарюючої еліти над масами; важливою є 
якість еліти.

Аристократія
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Артикул (лат. articulus — розділ, стат-
тя) — тип виробу, товару, а також його шиф-
рові або буквені позначення.

Артіль — добровільне, зазвичай тимчасо-
ве, об’єднання фізичних осіб (громадян) для 
спільного виконання робіт, здійснення трудо-
вої діяльності на колективних засадах. Майно 
артілі, крім пайових внесків, є єдиною непо-
дільною колективною власністю. 

Архетипи (англ. archetypes) — первісні, 
природжені ідеї, образи, що становлять 
основу несвідомого (за К. Юнгом) і які 
впливають на поведінку, створення уяви, 
фантазій особистості.

Архів — 1) сукупність документів, що 
утворилися внаслідок діяльності державної 
(муніципальної) чи іншої організації і збері-
гаються в порядку, встановленому законо-
давством; 2) державний орган чи установа 
(відділ), що здійснює зберігання, комплек-
тування, облік і використання архівних до-
кументів, зберігає документи.

Архітектурна діяльність — діяльність 
зі створення об’єктів архітектури, яка вклю-
чає творчий процес пошуку архітектурного 
рішення та його втілення, координацію дій 
учасників розроблення всіх складових час-
тин проектів з планування та благоустрою 
територій, будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального ре-
монту) будівель і споруд, здійснення 
архітектурно-будівельного контролю і ав-
торського нагляду за їх будівництвом, а та-
кож здійснення науково-дослідної та викла-
дацької роботи у цій сфері.

Асертивність — здатність людини від-
стоювати свою точку зору, не порушуючи 
моральних прав іншої людини. Це здатність 
оптимально реагувати на критику та вміння 
рішуче говорити собі та іншим “ні”, якщо 
цього вимагають обставини. Асертивність 
дозволяє зробити свою поведінку гнучкою 
та дивергентною.

Асигмент (англ. аssigment) — повідо-
млення опційному “рейтеру” про те, що влас-
ник опціону використав опціон і що він має 
передати (отримати) згідно з контрактом.

Асигнація (від лат. as-signatio — призна-
чення) — історична назва паперових грошей, 
які випускались у різних державах. Вико-
ристовується в сучасній розмовній мові в 
значенні “купюра”.

Асигнування (від лат. assigno — призна-
чаю) — цільові кошти, виділені державними 
установами чи організаціями недержавної 
форми власності на реалізацію певних 
виробничо-підприємницьких проектів або 
спеціальних програм.

Асиміляція — один з видів процесів 
об’єднання етносів (поряд з консолідацією 
та міжетнічною інтеграцією), розчинення 
невеликих груп (чи окремих представників) 
одного народу в середовищі іншого. Оскіль-
ки при цьому така група повністю або майже 
повністю втрачає притаманні їй раніше ет-
нічні властивості й так само повно засвоює 
нові, А. е. відносять до етнотрансформацій-
них процесів (на відміну від етноеволюцій-
них, що не ведуть до зміни етнічної належ-
ності людей). У процесі А. е. зміни в етносі 
проходять низку етапів: змінюється культу-
ра у вузькому значенні слова (початкова ста-
дія — культурна адаптація, акультурація, за-
вершальна — культурна асиміляція), зміню-
ється мова (двомовність, мовна асиміляція), 
зміна етнічної самосвідомості (подвійна ет-
нічна самосвідомість, повна зміна самосвідо-
мості). Мовна асиміляція є, як правило, не-
одмінним етапом А. е., однак зміна мови ще 
не свідчить про завершення А. е. Етнічна іс-
торія людства знає немало прикладів, коли 
етноси значною мірою або й повністю пере-
ходять на іншу мову, проте зберігаються як 
такі. Про завершення А. е. свідчить тільки 
повна зміна самосвідомості. Найбільш стій-
кими є елементи традиційної культури, які 
можуть зберігатися, втративши роль симво-
лів етнічної належності, тривалий час і після 
зміни етнічної самосвідомості. Такі групи з 
часом трансформуються в етнографічні гру-
пи домінуючого етносу.

Асортимент (фр. assor-timent — набір, 
комплект) — склад, набір різних видів това-
рів, призначених для продажу. Термін А. за-
стосовується здебільшого для товарів народ-
ного вжитку. Виробничо-технічна продукція 
і надання послуг визначаються терміном 
“номенклатура”. А. буває гуртовий (опто-
вий) і роздрібний. Гуртовий А. сформований 
(згрупований) за певними ознаками — това-
рознавчими, за принципом комплексного 
споживання товарів чи за потребами певних 
соціальних груп споживачів (товари 
культурно-побутового призначення, товари 
для спорту, товари побутової хімії тощо). 
Розрізняють асортиментні набори товарів: 
торговий набір — для окремого магазину, 
його секції, відділів торговельної організації. 
Торговельні підприємства, компанії, гурто-
вий і роздрібний А. товарів намагаються по-
стійно розширювати. У торговій практиці 
вживають поняття (термін) поліпшення А. 
товарів: за рахунок внутрішньогрупових 
змін — збільшення у загальному асортименті 
питомої ваги товарів, які більшою мірою від-
повідають попиту населення.

Артикул
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Асоціативне мислення — суб’єктивний 
тип мислення, що характеризується випадко-
вістю переходу від уявлення до уявлення на 
основі індивідуально значущих, значеннєвих 
зв’язків між уявленнями.

Асоціація — добровільне договірне 
об’єднання діячів, організацій, підприємств, 
інших юридичних чи фізичних осіб для 
спільної політичної, господарської, культур-
ної та іншої діяльності.

Асоціація господарська (англ. есonomic 
association) — об’єднання підприємств, яке 
створюється за угодою з метою спільного 
здійснення однієї або кількох виробничо-
господарських функцій. Участь в асоціації 
обмежує права підприємства меншою мірою, 
ніж, наприклад, у концерні.

Асоціація підприємств (англ. аssocia-
tion of enterprises) — територіальна (галузе-
ва, міжгалузева) форма ділового співробіт-
ництва об’єднань підприємств та організа-
цій. Крім послуг, а. п. здійснює: а) пошук 
потенційних партнерів серед вітчизняних та 
зарубіжних фірм для прямих контактів між 
ними; б) вивчення ринку з метою розвитку 
нових форм зовнішньоекономічних зв’язків 
і розробку відповідних проектів; в) надання 
практичної допомоги з питань управління, 
валютно-фінансових, дого вірно-правових 
відно син, а також реклами та збуту продук-
ції.

Асоціація сільськогосподарських 
кооперативів — об’єднання (асоціація, 
спілка) сільськогосподарських кооперативів 
формування, засноване кооперативами на 
засадах членства і добровільності для спіль-
ного здійснення будь-якої не забороненої за-
конодавством діяльності, пов’язаної із сіль-
ськогосподарським виробництвом і захис-
том економічних інтересів кооперативів, 
поданням їм інформаційної, консульта-
тивно-методичної та іншої допомоги. 

Асоційована компанія — юридична 
особа, в якій інша юридична особа володіє 
прямо та/або опосередковано 20 або більше 
відсотками статутного капіталу та/або голо-
сів.

Асоційована особа — чоловік або дру-
жина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, 
діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), 
прямі родичі чоловіка або дружини цієї осо-
би, чоловік або дружина прямого родича.

Асоційований член кооперативу — 
фізична чи юридична особа, яка зробила па-
йовий внесок і користується правом дорад-
чого голосу в кооперативі. 

Аспірант (лат. aspirans (aspirantis) — 
той, що чогось прагне) — особа, що готується 

до наукової чи педагогічної діяльності; на-
вчається в аспірантурі.

Аспірантура — система підготовки при 
вищих навчальних закладах або науково-
дослідних інститутах професорсько-викла-
да цьких і наукових кадрів.

Аташе (фр. attache. букв. — прикріпле-
ний) — 1) молодший дипломатичний ранг; 
2) службова особа дипломатичного складу в 
посольствах, місіях; 3) представники не ди-
пломатичних відомств, спеціалісти в певній 
галузі знань, які перебувають у відрядженні 
при посольствах чи місіях.

Атестат (від лат. attestor — посвід-
чую) — офіційний документ, що видається 
державними органами і засвідчує певний 
юридичний факт (напр., А. про закінчення 
навчального закладу, А. про присвоєння 
квалі фікації).

Атестація (від лат. attestatio — посвід-
чення) — 1) визначення рівня професійної 
кваліфікації кадрів, оцінка їхніх ділових 
якостей, здібностей, професіоналізму; 2) ви-
значення технічних характеристик, спожив-
чих якостей товарів народного споживання 
та продукції виробничого призначення.

Атестація державних службовців — 
встановлена процедура, яку проводять у дер-
жавних органах один раз у три роки з метою 
підвищення ефективності діяльності дер-
жавних службовців та їх відповідальності за 
доручену справу. Під час атестації держав-
них службовців оцінюють результати їхньої 
роботи, ділові та професійні якості, виявлені 
працівниками при виконанні службових 
обов’язків, визначених типовими профе-
сійно-кваліфікаційними характеристиками 
посад і відображених у посадових інструкці-
ях, що затверджуються керівниками держав-
них органів відповідно до Закону України 
“Про державну службу” та інших норма-
тивно-правових актів. Атестаційна комісія в 
межах установленої процедури виявляє сту-
пінь відповідності працівника посаді, яку він 
обіймає. Результатами атестації державних 
службовців є висновки, рекомендації і про-
позиції атестаційної комісії щодо поліпшен-
ня праці як працівника, якого атестують, так 
і апарату органу державної влади загалом.

Атестація навчального закладу (лат. 
аttestation — посвідчення) — 1) підтверджен-
ня державою здатності закладу до проведен-
ня навчально-виховного процесу на рівні 
державних стандартів освіти; визначення 
рівня діяльності НЗ; 2) основна форма дер-
жавного контролю за діяльністю НЗ неза-
лежно від підпорядкування, типу та форми 
власності НЗ. А. н. з. проводиться для забез-

Атестація навчального закладу
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печення реалізації єдиної державної політи-
ки у сфері освіти. За типами НЗ розрізняють 
атестацію дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних та НЗ позашкі льної 
освіти. Лише атестовані НЗ мають право ви-
дачі документа про освіту державного зраз-
ка. А. н. з. проводиться за рішенням спеці-
ально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у галузі освіти, інших цен-
тральних органів виконавчої влади, у сфері 
управління яких перебувають НЗ, Рада міні-
стрів Автономної Республіки Крим, облас-
них, Київської та Севастопольської міських, 
районних державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування та підпорядкова-
них їм органів управління освітою відповід-
но до повноважень, визначених законодав-
ством.

Атестація працівників — процедура 
оцінки професійного рівня працівників 
кваліфікаційним вимогам і посадовим 
обов’яз кам, проведення оцінки їх професій-
ного рівня.

Атипія — відсутність типових, характер-
них рис або особливостей у певної речі або 
явища; відхилення від нормального.

Атлантизм (англ. аtlanticism) — термін, 
що за суттю відповідає терміну “таласокра-
тія” (Sea Power) — геополітична теорія захід-
ної цивілізації, яка ґрунтується на 
ліберально-демократичних цінностях право-
вого громадянського суспільства. У воєн но-
стратегічному аспекті — країни-учасниці 
НАТО, включаючи США і західноєвропей-
ські держави. Адепти А. вважають, що голо-
вну роль у світі відіграють морські цивіліза-
ції, від яких вглиб континенту надходять 
культурні імпульси. Теорія А. зародилася в 
кінці Другої світової війни. Її засновником 
вважається видатний англійський геополітик 
Хелфорд Маккіндер. На основі цієї теорії 
було розроблено і впроваджено план Мар-
шалла, а в 1949 р. створено військово-
політичний блок НАТО. До основних поло-
жень концепції А., що передбачав нову гео-
політичну структуру світу, дослідники 
відносять доктрину явного амери ко цен-
тризму — вираження впевненості в націо-
нальній перевазі американців, унікальності їх 
нації та універсальності її історичного досві-
ду; прагнення до встановлення відповідної 
системи безпеки; визначення інтересів безпе-
ки США у виключно геополітичних катего-
ріях та готовність застосувати військову 
силу; схильність вважати гегемонію США 
віссю та основою світобудови, елементом, 
що впорядковує Всесвіт, не даючи змоги 
йому загинути.

Атомізована партійна система — 
система, що характеризується наявністю 
багатьох нечисленних і незначних за впли-
вовістю політичних партій та формуван-
ням уряду на основі широкої коаліції або 
на поза партійній основі.

Атомістична економіка — економіка, 
що характеризується високим ступенем кон-
куренції, яка створюється великою кількіс-
тю дрібних незалежних виробництв в усіх 
галузях. Вони пристосовують випуск своєї 
продукції до ринкової ціни, яка утримується 
на відносно сталому рівні. Підтримці атоміс-
тичної структури у більшості іноземних кра-
їн сприяє система антимонопольного (анти-
трестівського) законодавства.

Аторней (англ. attorney) — довірений 
представник певної правової структури, що 
надає юридичні послуги довірителю — юри-
дичній або фізичній особі.

Атрактори — пріоритетні ідеї транс-
формації існуючих чи моделювання нових 
освітніх систем. 

Атракція (англ. attraction) — залучення, 
притягання однієї людини до іншої. У мис-
тецтві управління атракція застосовується 
доволі широко, оскільки сприяє встановлен-
ню довірчих, дружніх відносин між людьми і 
сприяє досягненню спільних цілей. 

Атрибут (від лат. attributum — додане) — 
невід’ємна, необхідна для забезпечення ці-
лісності об’єкта, суб’єкта (предмета) власти-
вість, його частина, додаток. Напр., для під-
приємницької структури: правовий статус, 
розрахунковий рахунок, юридична адреса, 
засоби зв’язку, статутний капітал, трудовий 
колектив; офісні А.: меблі, засоби зв’язку, за-
соби оргтехніки, канцелярське приладдя 
тощо.

Атрибуція (встановлення причинно-
наслідкових зв’язків) — визначення при-
чин но-наслідкового зв’язку між конкретни-
ми заходами та наявними чи очікуваними 
змінами.

Атріум (англ. аtrium) — досить велике 
приміщення в центрі споруди, як правило, 
вкрите прозорою покрівлею, в якому є фон-
тани й рослини і яке є місцем зустрічі, що 
пов’язує ділову частину будівлі, магазини і 
ресторани.

Аудит — перевірка публічної бухгалтер-
ської звітності, обліку, первинних докумен-
тів та іншої інформації щодо фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господа-
рювання з метою визначення достовірності 
їх звітності, обліку, його повноти і відповід-
ності чинному законодавству та встановле-
ним нормативам. 

Атестація працівників
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Аудит другою стороною — це аудит, 
який проводиться споживачами організації 
чи іншими особами за їхнім дорученням.

Аудит екологічний — документально 
оформлений системний незалежний процес 
оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що 
включає збирання і об’єктивне оцінювання 
доказів для встановлення відповідності ви-
значених видів діяльності, заходів, умов, си-
стеми екологічного управління та інформації 
з цих питань вимогам законодавства України 
про охорону довкілля та інших критеріях  
А. е. А. е. започаткований 1970-х рр. Він ви-
ник та розвинувся в таких країнах, як США, 
Канада, Німеччина, Великобританія, країнах 
ЄЕС, в 90-х рр. — в Росії, на початку 2000-х — 
в Україні. Протягом останніх 20 років у цих 
країнах розроблені концепції екоаудиту, при-
йняті національні стандарти і нормативно-
правові акти в цій галузі. Основні принципи і 
положення А. е. реалізовані в Постанові Єв-
ропейського Союзу з екологічного менедж-
менту та екологічного аудиту № 1836 
(ЕМАS) від 29 червня 1993 р., яка має назву 
“Про добровільну участь промислових під-
приємств у загальній системі екологічного 
менеджменту та екологічного аудиту”. З 
1996 р. діють міжнародні стандарти ISO серії 
14000, що визначають загальні принципи і 
процедури А. е. Відповідно до цих стандартів 
під А. е. розуміють підприємницьку діяль-
ність екологічних аудиторів чи екологічних 
аудиторських організацій зі здійснення неза-
лежного кваліфікованого аудиторського ана-
лізу діяльності, яка впливає на навколишнє 
середовище, та розробка рекомендацій щодо 
зниження негативного впливу на довкілля.

Аудит першою стороною — це аудит, 
який проводиться для власних цілей самою 
організацією чи за її дорученням і може бути 
підставою для самодекларації організації 
про відповідність.

Аудит системи якості — документова-
на діяльність, що проводиться для отриман-
ня шляхом перевірення та оцінювання 
об’єктивних доказів того, що елементи си-
стеми якості, котрі застосовуються, відпові-
дають їй, що вона розвивається, документу-
ється та ефективно використовується відпо-
відно до конкретних вимог.

Аудит третьою стороною — це аудит, 
який проводиться сторонніми незалежними 
аудиторськими організаціями, котрі мають 
акредитацію та здійснюють сертифікацію чи 
реєстрацію відповідності вимогам певного 
стандарту, наприклад, ISO 9001.

Аудит якості — систематичне й неза-
лежне випробування та оцінювання відпо-

відності діяльності із забезпечення якості та 
її результатів запланованим заходам, оцінки 
ефективності їх упровадження й досягнення 
поставлених цілей.

Аудит якості продукції — кількісне 
оцінювання відповідності встановленим по-
казникам якості продукції.

Аудит якості процесу — аналіз еле-
ментів процесу, оцінювання його повноти, 
правильності вибору умов проведення й 
можливої ефективності.

Аудитор (лат. auditor — слухач) — особа, 
що має право перевіряти стан фінансово-
господарської діяльності різних організацій 
та установ на основі контракту, укладеного з 
їх керівництвом за визначену плату. Висно-
вки А. про фінансовий стан структури, яку 
перевіряють, мають бути відображеними в 
річному звіті про діяльність і слугувати до-
датком до балансу. А. повинен мати спеці-
альний дозвіл (ліцензію) на право аудитор-
ської діяльності.

Аудиторія — сукупність індивідів, 
пов’я заних з комунікатором з метою отри-
мання інформації або емоцій (глядачі в кіно-
театрі, лекторії, консерваторії).

Аудиторська діяльність — включає в 
себе організаційне і методичне забезпечення 
аудиту, практичне виконання аудиторських 
перевірок (аудит) і надання інших аудитор-
ських послуг. 

Аудиторська фірма — організація, яка 
має ліцензію на право здійснення аудитор-
ської діяльності на території України і за-
ймається виключно наданням аудиторських 
послуг. 

Аудиторський висновок — офіційний 
документ, засвідчений підписом та печаткою 
аудитора (аудиторської фірми), який склада-
ється в установленому порядку за наслідками 
проведення аудиту і містить висновок стосов-
но достовірності звітності, повноти і відповід-
ності чинному законодавству та встановле-
ним нормативам бухгалтерського обліку 
фінансово-господарської діяльності.

Аудиторський звіт — висновок аудито-
ра про стан бухгалтерської роботи корпора-
ції (акціонерної компанії) та її фінансове 
становище, що публікується у встановлено-
му порядку в річному звіті про діяльність да-
ної компанії разом з її офіційним балансом і 
розрахунком прибутків та збитків.

Аудиторські послуги — можуть нада-
ватися у формі аудиторських перевірок (ау-
диту) та пов’язаних з ними експертиз, кон-
сультацій з питань бухгалтерського обліку, 
звітності, оподаткування, аналізу фінансово-
господарської діяльності та інших видів 

Аудиторські послуги 
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економіко-правового забезпечення підпри-
ємницької діяльності фізичних та юридич-
них осіб.

Аудієнція (лат. audientia — вислухуван-
ня) — офіційний прийом у високопоставле-
ної особи; у міжнародному праві — прийом 
першими посадовими особами високопос-
тавлених дипломатичних представників.

Аукціон — спосіб продажу товарів з тор-
гів. На аукціоні товар продається покупцеві, 
який запропонував найвищу ціну. Аукціони 
проводяться для продажу приватизованого 
державного або муніципального майна, в 
тому числі для продажу акцій відкритих ак-
ціонерних товариств, створених у процесі 
приватизації, майна боржника для покриття 
його боргів перед кредиторами за судовим 
рішенням, у зв’язку з оголошенням організа-
ції або індивідуального підприємця банкру-
том. Загальна умова всіх аукціонів — відсут-
ність відповідальності продавця за якість 
виставленого для огляду товару. Товар на 
аукціоні продається поодинокими зразками 
або партіями (лотами). Примусовий аукціон 
проводиться судовими органами або органа-
ми влади з метою стягнення боргів, продажу 
конфіскованого або незатребуваного майна 
(продаж “з молотка”). 

Аукціоніст — особа, яка безпосередньо 
веде процес публічного торгу, призначений 
проводити аукціон уповноваженим держав-
ним органом або органом місцевого само-
врядування

Аутрейд (англ. outtrade) — незавершена 
торговельна угода, яка не відбулась через 
суб’єктивні причини — відсутність згоди 
сторін або одної сторони з невідомих при-
чин, технічних помилок.

Аутсайдери (англ. outsider — стороння 
особа) — 1) підприємства (в основному дріб-
ні та середні), які не входять до монополь-
них об’єднань своєї сфери діяльності і ве-
дуть з ними конкурентну боротьбу; 2) біржо-
ві ділки-непрофесіонали, які мають право 
бути присутніми на торгах біржі, але з обме-
женими правами; 3) спортсмени, спортивна 
команда, які посідають останні місця у зма-
ганнях.

Аутсорсинг — 1) передача третім осо-
бам на виконання окремих послуг (опера-
цій), які не становлять першорядне або 
ключове значення для їхнього власника; 
2) спосіб оптимізації діяльності підпри-
ємств за рахунок зосередження зусиль на 
основному предметі діяльності та передачі 
непрофільних функцій і корпоративних ро-
лей зовнішнім спеціалізованим компаніям; 
3) виконання всіх або частини функцій по 

управлінню організацією сторонніми фахів-
цями; 4) різновид кооперування. Аутсор-
синг дозволяє підвищити ефективність ви-
конання певних функцій підприємств в об-
ласті інформаційних технологій, постачання 
і поставок, обслуговування, фінансів, забез-
печення персоналом і навіть виробництва. 
Практика аутсорсингу допомагає компаніям 
вирішити проблеми функціонування і роз-
витку в ринковій економіці шляхом скоро-
чення витрат, прискорення адаптації до 
умов зовнішнього середовища, поліпшення 
якості продукції та послуг, зменшення ризи-
ків. Компанія-замовник може, використову-
ючи аутсорсинг другорядних функцій, скон-
центруватися на тих, які властиві саме їй, на 
своїй специфіці. На відміну від субпід ряду, 
аутсорсинг — це стратегія управління ком-
панією, а не просто вид партнерської взає-
модії, він припускає певну реструктуриза-
цію внутрішньокорпоративних процесів і 
зовнішніх відносин компанії. Наприклад, 
передача звичайно не ключових функцій ор-
ганізації, таких, як бухгалтерський облік або 
рекламна діяльність для машинобудівної 
компанії зовнішнім виконавцям — аутсорсе-
рам, субпідрядникам, висококваліфікова-
ним фахівцям сторонньої фірми; або відмо-
ва від власного бізнес-процесу, наприклад, 
виготовлення виливки або складання ба-
лансу, і придбання послуг з реалізації цього 
бізнес-процесу в іншої, спеціалізованої ор-
ганізації.

Афект — сильне хвилювання, що рапто-
во виникає внаслідок значущого для особи 
психічного подразнення, стрімко розвива-
ється і призводить до звуження свідомості, 
послаблення контролю за своїми діями, пе-
реходу значною мірою від розумового керу-
вання ними до інстинктивного. Існує два 
види А.: фізіологічний і патологічний. Фізіо-
логічний А., хоча і впливає на психіку зазна-
ченим чином, та все ж не позбавляє людину 
можливості контролювати свої дії і відпові-
дати за них.

Афідевіт (англ. affidavit) — заява перед 
присягою (нотаріальним засвідченням), що 
підтверджує факт володіння цінними папе-
рами і пояснює засоби їх придбання.

Афіліація (фр. affiliatio — з’єднання) — 
приєднання невеликих підприємств до вели-
кої (головної) материнської компанії на пра-
вах філії, відділення.

Афілійована особа — юридична особа, 
в статутному (складеному) капіталі якої фі-
нансова установа має істотну участь або яка 
має істотну участь у статутному (складено-
му) капіталі фінансової установи.

Аудієнція
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Афілійована особа банку — будь-яка 
юридична особа, в якій банк має істотну 
участь або яка має істотну участь у банку.

Афілійовані підприємства — підрозді-
ли замовника, майно та операції яких зазна-
чені в консолідованому балансі замовника, 
або суб’єкти господарювання, стосовно яких 
замовник здійснює контроль або які разом із 
замовником перебувають під контролем ін-
шого суб’єкта господарювання;

Афінаж дорогоцінних металів — ме-
талургійний процес одержання дорогоцін-
них металів високої чистоти шляхом відді-
лення від них забруднюючих домішок.

Афірмація (лат. affirmatio — підкріплюю, 
стверджую) — підтвердження, засвідчення, 
затвердження документів, рахунків.

Афіша — рекламне або довідкове листове 
видання, яке повідомляє про будь-який куль-
турний захід і призначене для розклеювання.

Афіша
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BUSINESSEUROPE — європейське 
об’єднання промисловців та роботодавців. Б. 
було засновано у 1958 р. як Союз конфеде-
рацій промисловців і роботодавців Європи 
(UNICE). Ідея створення такого об’єднання 
виникла відразу після Другої світової війни 
з метою ефективного співробітництва для 
відновлення економічного розвитку конти-
ненту. У 1949 р. було створено Раду промис-
лових федерацій Європи (CIFE), до її орга-
нізаційної структури увійшов Союз промис-
ловців країн Європейських Співтовариств у 
складі національних промислових федера-
цій 6-ти держав-членів Європейського Спів-
товариства вугілля та сталі. Основним за-
вданням Союзу стало здійснення моніто-
рингу діяльності Співтовариства. Згодом у 
березні 1958 р. об’єднання перетворилося на 
Союз промисловців Європейського Співто-
вариства (UNICE) для відстеження політич-
них наслідків створеного Римським догово-
ром Співтовариства. Поряд з Федерацією 
роботодавців Європи Б. відстоювало ідеї 
підписання договорів ЄС і відігравало важ-
ливу роль у просуванні ідеї європейської ін-
теграції. Шість країн цього першого Євро-
пейського Співтовариства було представле-
но вісьмома федераціями-засновниками. 
Було створено 11 комісій і 12 робочих груп 
зі штаб-квартирою у Брюсселі. У 2007 р. 
об’єднання було перейменовано на 
BUSINESSEUROPE — Конфедерацію єв-
ропейського бізнесу. Сьогодні Б. є одним з 
найважливіших європейських бізнес-об’єд-
нань, що представляє інтереси як великих, 
так і малих та середніх компаній. Об’єд-
нання також є одним із європейських соці-
альних партнерів, які представляють при-
ватних роботодавців на міжпрофесійному 
рівні.

Багатоабонентна система — обчислю-
вальна система, якою одночасно можуть ко-
ристуватись кілька користувачів у режимі 

розподілу часу, які мають доступ до загаль-
ної ЕОМ з індивідуальних терміналів.

Багатовалютне застереження (англ. 
multycurrency proviso) — різновид валютного 
застереження, що застосовується з ураху-
ванням угод між сторонами у міжнародних 
торговельних, кредитних і платіжних контр-
актах, а також в угодах з метою страхування 
валютного ризику.

Багатоваріантний прогноз — прогноз, 
що містить кілька якісних або кількісних ха-
рактеристик об’єкта прогнозування (мульти-
плексний прогноз).

Багатомандатний виборчий округ — 
виборчий округ, в якому обираються кілька 
депутатів і в якому за кожного з них виборці 
голосують персонально.

Багатопартійна система — система, 
що передбачає конкуренцію і взаємодію пар-
тій у боротьбі за державну владу і в процесі 
її здійснення.

Багатопартійність — одна з основопо-
ложних умов демократичного ладу, коли ін-
тереси різних суспільних верств виражають-
ся вiдповiдними політичними партіями, що 
змагаються між собою за владу i справляють 
більш або менш визначальний вплив на події 
в суспiльствi. Б. відображає соціальну не-
однорідність суспільства, розбіжність полі-
тичних традицій та ідеологій різних соціаль-
них груп. Б. протистоїть як відсутності пар-
тій (у разі введення державною владою 
заборони на створення партій), так і одно-
партійній системі (коли єдина партія, по суті, 
підміняє собою державу). Б. в Україні почала 
формуватися на зламі ХХ–ХХІ ст., як у тій 
частині України, що входила до Російської 
імперії, так і в Галичині, що входила до 
Австро-Угорщини. У проголошеній 25 січня 
1918 р. незалежній Українській Народній 
республіці передбачалося проведення вибо-
рів до Українських Установчих зборів за пар-
тійними списками, але агресія більшовиць-

Б
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кої Росії стала на заваді цьому. Після утвер-
дження радянської влади в Україні система 
Б. була зруйнована. У Радянському Союзі іс-
нувала єдина партія — Комуністична партія 
Радянського Союзу, керівна роль якої була 
записана у ст. 6 Конституції СРСР. Комуніс-
тична партія України, по суті, була підрозді-
лом КПРС і не проводила самостійної полі-
тики. Водночас у 20–30 pp. XX ст. у Галичи-
ні, Буковині і Закарпатті діяло майже 100 
партій, які теж були знищені після входжен-
ня цих територій до Радянського Союзу. Від-
родження Б. в Україні почалося на рубежі 
80–90 pp., у період “перебудови”. З відміною 
6-ї статті Конституції почали організовува-
тися різні політичні партії, передусім з гро-
мадських рухів. В Україні перші партії вини-
кли з Народного Руху України, коли країна 
була ще в статусі республіки СРСР. На 1 січ-
ня 1991 р. налічувалося вже 15 партій. Після 
здобуття незалежності процес виникнення 
нових партій відбувався надзвичайно бурх-
ливо. Деякі з них мали чітку ідеологічну 
платформу, деякі створювалися навколо ві-
домих політичних лідерів, деякі не мали ні 
того, ні іншого. Поряд із кількома сильними 
партіями, які мали розгалужені структури, 
доволі значне членство, відомих політичних 
діячів, більшість партій являла собою групу 
людей, згуртовану навколо певної політичної 
фігури (народ прозвав такі партії “диванни-
ми”). Втім, процес стрімкого створення пар-
тій загалом характерний для молодих демо-
кратій. Значний поштовх розвитку справж-
ньої Б. в Україні надало нове виборче 
законодавство, перехід у 1998 р. на вибори до 
Верховної Ради України наполовину за про-
порційною системою, а з 2006 р. — повністю 
на пропор ційну систему. Причому відповідно 
до ухваленої політичної реформи на пропор-
ційній системі обиралися і органи місцевої 
влади. Партії стали вирішальною ланкою по-
літичної системи, оскільки саме вони форму-
ють коаліцію більшості у Верховній Раді 
України, яка обирає уряд і відповідає за ре-
зультати його діяльності. Особливості різно-
манітних багатопартійних систем вивчають-
ся переважно в межах політичних наук. Се-
ред найбільш відомих дослідників слід 
назвати французького соціолога М. Дювер-
же, американських політологів Дж. Сартрі, 
А. Липхаріа та інших соціологів з проблема-
тики Б., які досліджують політичну структу-
ру суспільства, що становить об’єктивне під-
ґрунтя Б., електоральну підтримку партій, 
ставлен ня населення до Б. тощо.

Багаторазове оподаткування — ба-
гаторазове обкладання податками (стяг-

нення податків) одних і тих самих суб’єктів 
підприємницької діяльності за одні й ті 
самі товари, послуги або обкладання тих 
самих експортно-імпортних товарів у двох 
чи більше країнах (напр., ліцензованих то-
варів) (див. також “Подвійне оподатку-
вання”).

Багаторівневе врядування (англ. 
multi-level governance) — новий підхід у тео-
рії європейської інтеграції, який виник у 
1990 р., який розглядає інтеграцію як про-
цес неієрархічного мережевого управління 
у ЄС, що характеризується широким залу-
ченням урядів держав-членів, регіональних 
та місцевих органів влади, експертів та ін-
ших неурядових гравців до процесів при-
йняття рішень та вироблення політики. Це 
означає, що в ЄС не існує централізованого 
управління. Навпаки, в ЄС ми стикаємось 
із дуже складним механізмом постійних пе-
реговорів на наднаціональному, національ-
ному, так само як і субнаціональному рів-
нях. Прихильники теорії Б. в. займаються 
також аналізом мереж. На практиці сегмен-
тований і слабоієрархізований характер 
ухвалення “європейських” рішень створює 
сприятливі умови для розвитку політичних 
мереж. Їх аналіз дає змогу чітко окреслити 
специфіку ЄС і, можливо, краще зрозуміти, 
як цьому об’єднанню держав вдається всто-
яти в політичному кліматі, що змінюється, 
уникаючи “пасток федералізму”, і яким чи-
ном Союз розвиває певну стабільність, не-
зважаючи на свою гетерогенність (різнома-
нітність). Теорія Б. в. і мережевий аналіз не 
пропонують тієї кількості теоретичних пер-
спектив, які можуть представити інші теорії 
інтеграції. Вона не пропонує пояснень фак-
тів відносно мети європейських політик, їй 
також бракує прогностичної перспективи. 
Проте цей підхід заслуговує особливої ува-
ги в плані пояснення реального функціону-
вання складної системи Європейського Со-
юзу, яка останніми роками характеризуєть-
ся очевидною еволюцією механізму 
ухва лення рішень, за якої Б. в. стає харак-
терною рисою сучасного процесу вироблен-
ня політик як на національному, так і між-
державному рівнях.

Багаторівневий колективний до-
ступ — метод доступу, який забезпечує рі-
шення проблеми змагання між термінала-
ми, які використовують загальний канал 
зв’язку.

Багатосторонні розрахунки — систе-
ма взаємних розрахунків між кількома вели-
кими регіональними, міжрегіональними або 
міждержавними організаціями.

Багатосторонні розрахунки
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Багатосторонній договір — договір за 
участю трьох або більше сторін; полягає за-
звичай при здійсненні товарообмінних опе-
рацій, спорудженні об’єктів, створення 
спільних підприємств.

Багатосторонній клiринг — 1) угода, 
укладена між урядами ряду країн про взаєм-
ний залік зустрічних вимог через їх цен-
тральні банки; 2) взаємозалік вимог і 
зобов’язань члена секції фондового ринку по 
коштах і цінних паперах, що виникають в ре-
зультаті здійснення операцій з цінних папе-
рів, укладених членом секції відповідно до 
Правил торгів. За підсумками взаємозаліку 
визначаються нетто-зобов’язання члена сек-
ції за грошовими засобам і нетто-зобов’я-
зання члена секції з цінних паперів.

Багатотомний файл — файл даних, для 
розміщення якого треба більше одного змін-
ного носія інформації (тома), напр., кілька 
дискет.

База (фр. base, від грец. basis — осно-
ва) — 1) сукупність цифрових значень (да-
них), які належать до конкретного часу й ви-
користовуються як основи для порівняння з 
іншими аналогічними показниками; 2) бу-
дівля (приміщення) — місце складування 
товарів, перебування (базування) людей.

База даних — сукупність інформацій-
них матеріалів, числових даних, значень, 
згрупованих за певними ознаками, які вико-
ристовуються в аналізі й прогнозуванні.

База даних покупців — згрупований за 
певними ознаками, доступний обсяг інфор-
мації про покупців, що постійно змінюється й 
доповнюється. Це вичерпні дані про покупців 
(юридичних і фізичних осіб) та партнерів 
(клієнтів). Б. д. п. використовується для та-
ких маркетингових цілей, як створення осно-
вної групи гуртових (оптових) та індивіду-
альних покупців, характеристики їх попиту 
на товари і послуги, а також ефективність від-
носин торговельної організації з покупцями. 
Використовується для прогнозування, роз-
робки ринкової стратегії фірми.

База економічно-технічна — сукуп-
ність підприємств і промислових потужнос-
тей, потенціал яких можна використати для 
розв’язання тих чи інших економічних за-
вдань.

База знань — сукупність формалізова-
них знань у вигляді фактів і правил, що відо-
бражають евристичні знання про методи 
розв’язання завдань у певній предметній га-
лузі. Використовується, як правило, у складі 
експериментних систем.

База наукова — 1) сукупність науково-
організаційних основ будь-якої діяльності; 

2) сукупність наукових розробок, які вико-
ристовуються для вирішення певного за-
вдання; 3) сукупність науково-дослідних ор-
ганізацій, здатних вирішувати те чи інше 
науково-технічне завдання.

База персональних даних — іменова-
на сукупність упорядкованих персональних 
даних в електронній формі та/або у формі 
картотек персональних даних.

База промислова — сукупність про-
мислових підприємств і виробничих потуж-
ностей, які можна використати для виробни-
цтва тієї чи іншої товарної продукції або для 
надання послуг.

Базар — 1) спеціально відведене місце у 
населених пунктах з легкими спорудами для 
демонстрації (показу) товарів с.-г. продукції 
та продуктів повсякденного попиту; 2) пері-
одичні торги, які організовуються у закри-
тих приміщеннях і на майданах у приурочені 
до певних подій дні. Напр., книжковий Б., 
ялинковий Б., святковий Б., шкільний Б.

Базис (лат. basis — основа, підґрунтя) — 
1) у біржовій практиці надбавка до первин-
ної (базисної) ціни біржового котирування 
або знижка з неї, що є предметом торгів. 
Вона залежить від споживчих якостей това-
ру, умов поставки, витрат обігу тощо. Зро-
стаючий Б. — показує збільшення надбавок 
відносно біржового котирування. Спадаю-
чий Б. — показує пониження показників по-
рівняно з первинним (базовим) біржовим 
котируванням; 2) Б. економічний — сукуп-
ність виробничих відносин суспільства (дер-
жави) у певний час, що від по відають харак-
теру та розвиткові продуктивних сил даного 
суспільства.

Базисна валюта — валюта, яка є базо-
вою зрівняльною валютою відносно курсу, 
до якого встановлюються котирування ін-
ших валют (напр., долар США, ЕКЮ, євро).

Базисна величина — певний показник, 
величина, взята за основу, з якою порівнюєть-
ся будь-яка інша, наступна величина або ряд 
величин динамічного ряду. Б. в. є незмінною, 
знаменником відношення, базовим рівнем.

Базисна умова поставки — визначені 
зовнішньоекономічними контрактами, уго-
дами умови поставок експортної продукції, 
якими передбачаються розподіл зобов’язань: 
види документів, порядок їх оформлення, 
сум і строків оплати, розподіл транспортних, 
митних, страхових та інших витрат, відпові-
дальність за збереження вантажу тощо.

Базисний прибуток — розрахунковий, 
очікуваний прибуток поточного звітного 
року, який береться, як правило, при розра-
хунках основних показників економічної 
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ефективності діяльності підприємства, орга-
нізації та оцінці прогнозних величин.

Базисний пункт — 1) умовно порів-
няльна величина, яка схожа, але дещо різ-
ниться від поняття “процент”. Застосовуєть-
ся, коли порівнюються питомі процентні ве-
личини у динаміці. Напр., питома вага 
продажу металобрухту в загальному експор-
ті товарів у 1998 р. становила 2 %, а у 
1999 р. — 1,6 %, тобто знизилась на 0,4 пунк-
та; 2) поділ шкали, що становить 1 %, на 100 
частин. Використовується для відображення 
коливань процентного доходу по облігаціях. 
Напр., дохід, який надходить постійно, змі-
нюється дуже часто і в невеликих розмірах, а 
шкала базисного пункту легко відображає 
такі зміни в сотих частках 1 %. Так, різниця 
між 10,85 % і 10,89 % становить 4 Б. п.

Базова мережа закладів культури — 
комплекс підприємств, установ, організацій і 
закладів культури державної та комунальної 
форми власності, діяльність яких спрямова-
на на створення умов для забезпечення роз-
витку творчості людини, збирання, збере-
ження, використання і поширення інформа-
ції про матеріальні та духовні культурні 
цінності, наукові розробки, а також на забез-
печення цілісності культурного простору 
України, доступності національного куль-
турного надбання, дотримання прав грома-
дян у сфері культури.

Базова рента — мінімальна ставка 
орендної плати, що належить власнику 
об’єкта при відсотковій оренді або оренді, 
яка передбачає зростання операційних ви-
трат.

Базова рентабельність — рентабель-
ність попереднього року, яка використову-
ється при плануванні прибутку за допомо-
гою аналітичного методу. Визначається як 
відношення базового прибутку з порівню-
вальної або усієї товарної продукції за звіт-
ній період до її повної собівартості.

Базова ставка банку — річна процент-
на ставка банку, яку він визначає як розмір 
плати у відсотках за різноманітні види його 
кредитів. Залежно від ступеня ризику на-
вколо Б. с. б. відбувається коливання всіх ін-
ших ставок. Із зростанням ризику збільшу-
ється премія. У ряді випадків кредит вида-
ється за ставкою, нижчою від базової.

Базова умова — мова програмування, 
що надає можливість звернення до будь-якої 
процедури системи управління банком да-
них (СУБД).

Базове дослідження — опис ситуації 
перед початком заходів та вимірювання зна-
чень ключових показників. Результати базо-

вого дослідження слугують основою для по-
рівняння та визначення результативності 
проекту чи програми.

Базовий період — період, який вико-
ристовується як точка звіту при розрахунках 
індексу зміни економічних параметрів. Ін-
декс базового періоду зазвичай приймається 
за 100 %. 

Базовий процес (у діяльності) — про-
цес, який забезпечує реалізацію функціо-
нального призначення діяльності. Описуєть-
ся актом діяльності, що охоплює: вихідний 
матеріал, кінцевий продукт, діяча, засіб пе-
ретворення матеріалу на продукт і норму ви-
користання цього засобу. На відміну від ба-
зового процесу, службовий процес є допо-
міжним і спрямований на усунення трудно-
щів у базовому процесі.

Базовий рік — рік, який береться як 
основний, відправний, базовий при аналізі 
динаміки розвитку економічних показників. 
Напр., при розрахунках індексів динаміки 
зовнішньоторговельного обороту за кілька 
років, динаміки індексу цін, а також у прак-
тиці прогнозування.

Базові посади резерву — посади, що 
визначаються під час формування резерву 
керівників для кожного рівня управління.

Базові принципи державного управ-
ління (англ. basic principles of government) — 
вихідні, найбільш загальні постулати, дотри-
мання яких забезпечує наукову обґрунтова-
ність діяльності у сфері державного 
управління. Принципи здійснення управлін-
ських процесів та прийняття управлінських 
рішень, на відміну від закономірностей, відо-
бражають наші знання про об’єктивно існую-
чі, стійкі, необхідні, істотні взаємозв’язки 
між процесами та явищами в управлінні. 
Будь-яке правило, що сприяє удосконален-
ню здійснення управлінських процесів та 
прийняття управлінських рішень, може за-
ймати місце серед принципів, поки досвід не 
спростує його. Знати та дотримуватися всіх 
принципів управління практично неможли-
во. І це є проявом загальної тенденції при-
родних процесів до відповідних форм опти-
мізації. Як правило, принципи утворюють 
певну систему. Тому для осіб і структур, що 
приймають рішення, важливо залежно від 
ситуації дотримуватися відповідного набору 
Б. п. д. у., передусім тих із них, що обов’язкові 
для даної ситуації, і використовувати інші 
лише в разі потреби. При цьому доцільно ке-
руватися принципом “бритви Оккама”, що 
проголошує: не збільшуй принципів без не-
обхідності. Відомі численні спроби сформу-
вати вимоги щодо визначення Б. п. д. у. та 

Базові принципи державного управління
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класифікувати їх. Наприклад, Г. Атаманчук 
запропонував відображати не будь-які, а 
тільки найбільш суттєві закономірності, які 
мають загальний характер; висвітлювати 
специфіку управління, його відмінність від 
інших видів суспільної діяльності; врахову-
вати ті принципи, які схвалюють люди. Вод-
ночас не існує загальноприйнятих підходів 
та правил стосовно систематизації принци-
пів управління соціальними системами, зо-
крема державного управління. Б. п. д. у. та 
підходи до їх систематизації ґрунтовно роз-
глянуті в численних роботах сучасних віт-
чизняних та зарубіжних учених. Принцип 
об’єктивності державного управління зумов-
лює необхідність дотримуватися в державно-
управлінських процесах вимог об’єктивних 
закономірностей та реальних можливостей 
суспільних сил. Він потребує вивчення, зо-
крема у процесі дослідження процесу дер-
жавного управління в Україні, цих законо-
мірностей, ретельного аналізу наявних полі-
тичних сил, реального економічного та 
політичного потенціалу держави, соціально-
го становища більшості населення, а також 
ведення постійних моніторингів усіх зна-
чних процесів, що відбуваються в державі. 
Принцип випереджального стану управління 
передбачає перехід від орієнтації на минуле 
(планування від досягнутого) до орієнтації 
на майбутнє. Саме така тенденція притаман-
на сучасній Україні та відображена в її осно-
вних програмних документах. Випереджаль-
ний стан у державному управлінні передба-
чає широке використання його суб’єктами 
сучасних наукових результатів, пошук опти-
мальних управлінських рішень, зосереджен-
ня висококваліфікованих фахівців з відпо-
відним рівнем підготовки у сфері управлін-
ня, орієнтацію управління на потреби 
суспільства та перспективи його розвитку. 
Принцип демократизму відтворює народо-
владдя, а саме: визначає роль народу як носія 
і джерела влади, яку він реалізує як безпосе-
редньо через референдуми та виборчу систе-
му, так і опосередковано через органи дер-
жавної влади та місцевого самоврядування. 
Цей принцип передбачає захист основних 
прав і свобод людини, політичний та ідеоло-
гічний плюралізм, владу закону, реалізацію 
ідеї соціальності. Принцип розподілу влади 
передбачає поділ системи влади на три гіл-
ки — законодавчу, виконавчу та судову. Він 
сприяє створенню системи стримування та 
противаг у владі та запобіганню встановлен-
ню недемократичного режиму, і, як правило, 
закріплюється в конституціях країн, напри-
клад, як це маємо в Україні. Принцип закон-

ності передбачає пріоритет закону і спрямо-
ваний на створення міцних правових засад у 
всіх сферах діяльності держави. Він зумов-
лює необхідність переважно законодавчого 
визначення основних цілей, функцій, струк-
тур, процесів, самих принципів державного 
управління. З цим принципом безпосередньо 
пов’язаний принцип правової захищеності 
управлінських рішень, тобто їх прийняття на 
підставі знання чинного законодавства і тіль-
ки з урахуванням їх відпо відності чинним 
правовим актам. Принцип оптимізації управ-
ління диктує необхідність скорочення галузе-
вих ієрархічних рівнів управління, зниження 
регламентуючої ролі державного апарату, яка 
стримує самостійність та ініціативу організа-
цій, удосконалення структури управління й 
мотивації праці. Такі заходи, особливо в умо-
вах зростання попиту на управління, що спо-
стерігається в Україні, мають уживатися по-
мірковано, виходячи з обґрунтованих струк-
турних перетворень під нові стратегічні цілі 
держави. Структурні принципи державного 
управління — це комплекс принципів, які 
систематизовані Г. Атаманчуком таким чи-
ном: структурно-цільові, що відобра жають за-
кономірності раціональної побудови “дерева 
цілей” державного управління; структурно-
функціональні, що характеризують законо-
мірності та взаємозв’язки побудови функціо-
нальної структури державного управління; 
структурно-органі заційні, які пов’язані із за-
кономірностями та взаємо зв’язками побудо-
ви організаційної структури державного 
управління; струк турно-процесуальні, що да-
ють уявлення про основні закономірності ра-
ціонального, ефек тив ного і результативного 
ведення управлінської діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовряду-
вання.

Базові цінності демократичного су-
спільства — серед найважливіших з них: 
державність, добробут населення, відданість 
загальнолюдським цінностям, ідеалам сво-
боди та гарантованої демократії, людина, її 
права та свободи, утвердження демократич-
них засад розвитку суспільства, побудови 
правової держави, становлення громадян-
ського суспільства.

Бай-бек (англ. buy-back — викуповува-
ти) — особливі умови контрактів товарооб-
мінних операцій, за якими продавець, який 
постачає обладнання, одержує від покупця 
оплату за нього не грішми, а сумою вартості 
товарів, виготовлених на цьому обладнанні.

Байт (від англ. byte) — одиниця обсягу 
інформації, якою комп’ютер може оперувати 
як одним цілим. Б. дорівнює 8 бітам.

Базові цінності демократичного ...
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Бакалавр (лат. baccalau-reus, від 
baccalarius — старший студент, клерк, 
землероб-орендар — з кельт.) — 1) початко-
вий вчений ступінь у ряді країн; 2) у Фран-
ції — особа, що одержала документ про за-
кінчення середньої освіти.

Бакалія (від араб. баккал — продавець 
харчів) — магазини або відділи, що торгу-
ють: хлібопродуктами, м’ясопродуктами, 
сіллю, цукром, чаєм, прянощами тощо.

Бал (від фр. balle — куля) — 1) умовна 
одиниця, за якою визначають ступінь науко-
вих знань або якості певного явища, дії; 
2) оцінка успішності й поведінки у навчаль-
них закладах; 3) одиниця для оцінки в дея-
ких видах спортивних змагань тощо.

Баланс (від фр. balance — ваги) — вага, 
рівновага, врівноважування. Система взає-
мо пов’язаних показників, котрі характеризу-
ють наявність матеріальних, трудових, фі-
нансових ресурсів, їх розміщення та вико-
ристання. Це кількісне і структурне співвід-
ношення, що складається з двох ідентичних 
частин, де зазначаються показники балансу: 
надходження (нагромадження); витрати 
(розміщення) одних і тих самих показників 
(основних фондів та оборотних коштів: засо-
бів виробництва, грошей, товарно-мате-
ріальних цінностей). Б. складається у вартіс-
ному вимірі (грошовому вираженні) або у 
натуральному (фізичному) вимірі. Б. — це 
документ, у якому міститься балансовий звіт 
господарської одиниці за певний період 
(квартал, рік). Б. активний, коли надходжен-
ня перевищують витрати (платежі), а пасив-
ний Б. — коли витрати (платежі) перевищу-
ють надходження. У ряді країн існує практи-
ка складання внутрішніх і зовнішніх Б. 
Внутрішній Б. використовується для плану-
вання та управління господарсько-фінан-
совою діяльністю підприємства.

Баланс бухгалтерський — одна з най-
важливіших форм бухгалтерської звітності, 
що відображає стан, обсяги, склад, розмі-
щення, використання і джерела формування 
матеріальних, фінансових засобів підпри-
ємств, організацій, установ різних форм 
власності на певну дату — найчастіше на кі-
нець і початок облікового (звітного) періоду. 
Він складається з двох частин: активної (лі-
вої) та пасивної (правої). Активи відбивають 
склад і розміщення засобів підприємства 
(фірми), а пасиви — джерела їх утворення і 
розміщення. В обох частинах розглядаються 
з різних позицій одні й ті самі ресурси, тому 
ці частини між собою сумарно збігаються.

Баланс виробничих потужностей — 
си стема показників, яка характеризує дина-

міку виробничих потужностей, що спричи-
нюється умовами відтворення і ступенем ви-
користання, як правило, активної частини 
основних виробничих фондів.

Баланс державного бюджету — спів-
відношення грошових доходів і витрат дер-
жави. Перевищення витрат над доходами 
створює дефіцит державного бюджету.

Баланс дефіцитний — баланс незба-
лансований, у якому витратна частина пере-
вищує доходну.

Баланс доходів і витрат — система по-
казників, яка характеризує джерела та обсяги 
утворення і використання фінансових ресур-
сів окремого регіону, держави в цілому. Вико-
ристовується для розрахунків попиту насе-
лення і можливостей його задоволення, ви-
значення обсягів грошових платежів та 
грошового обігу загалом. Позитивним є ба-
ланс, коли витрати й доходи збалансовані. Б. 
д. і в. можуть складати окремі фірми, корпо-
рації тощо.

Баланс консолідований — інтегрова-
ний сукупний баланс групи підприємств — 
юридичних осіб — асоційованих членів кор-
порації або зведений балансовий звіт про 
комерційно-фінансову діяльність головної 
компанії з дочірніми компаніями, філіями.

Баланс ліквідаційний — бухгалтер-
ський звітний баланс, що відображає 
матеріально-фінансовий стан підприємства, 
організації чи іншої структури на дату при-
пинення їх діяльності. Складається ліквіда-
ційною комісією і затверджується власни-
ком підприємства або іншим органом, що 
прийняв рішення про ліквідацію.

Баланс матеріальний — баланс джерел 
формування матеріальних ресурсів організа-
цій та установ, а також їх розміщення та ви-
користання.

Баланс міжнародних розрахунків — 
співвідношення всіх грошових вимог і 
зобов’язань, надходжень і платежів однієї 
країни по відношенню до інших країн. Осно-
вними видами балансу міжнародних розра-
хунків є: розрахунковий баланс, баланс між-
народної заборгованості, платіжний баланс, 
торговельний (зовнішньоторговельний) ба-
ланс, баланс послуг і некомерційних плате-
жів, баланс поточних операцій.

Баланс оборотних засобів — баланс 
співвідношень формування і надходження 
оборотних засобів, з одного боку, та їх витрат 
(видатків) — з другого, за певний період.

Баланс основних фондів — система 
показників, яка характеризує рух основних 
фондів за планом або за звітом. Є складовою 
частиною балансу народного господарства 

Баланс основних фондів



62

країн з централізованою плановою економі-
кою.

Баланс платежів — певна статистична 
система, в межах якої відображаються всі 
операції між економікою даної країни та еко-
номікою інших країн за певний час (місяць, 
квартал, рік). Б. п. є підсумком усіх еконо-
мічних операцій між внутрішніми і зарубіж-
ними резидентами. Сюди входять експорт та 
імпорт товарів і послуг, грошові надходжен-
ня і платежі, потоки золота, позички, пода-
рунки, інвестиції тощо. Він дає загальну кар-
тину міжнародного економічного стану краї-
ни. При складанні платіжного балансу 
країни дотримуються таких основних прин-
ципів: 1) до платіжного балансу вносяться 
лише економічні трансакції між вітчизняни-
ми і зарубіжними резидентами; 2) виокрем-
люються операції дебету та кредиту; 3) пла-
тіжний баланс є бухгалтерським звітом по-
двійного запису. Б. п. складається у 
націо нальній валюті країни згідно з реко-
мендаціями Міжнародного валютного фон-
ду, викладеними у спеціальній інструкції з 
платіжного балансу. Б. п. використовується 
для визначення валютних курсів, для врів-
новаження попиту пропозиції іноземної ва-
люти.

Баланс попиту і пропозиції — двосто-
роння система згрупованих економічних по-
казників, які характеризують обсяги, струк-
туру й співвідношення попиту і пропозиції 
товарів. Це кількісне співвідношення між 
потребою в товарах і послугах, що відобра-
жається у платоспроможному попиті спожи-
вачів, і пропозицією, яка складається з суми 
усіх товарів, що знаходяться на ринку або 
можуть бути представлені на ринок. Б. п. п. 
може складатись для ринку в цілому (засоби 
виробництва, споживчі товари, послуги та 
ін.) або для окремих його сегментів (ринок 
непродовольчих товарів, ринок продуктів 
харчування, ринок цінних паперів тощо). 
Показники балансу використовуються для 
визначення обсягів поставок товарів на ри-
нок, для встановлення цін на біржах та при 
прийнятті інших комерційних рішень.

Баланс поточних операцій — баланс, 
у якому відображені показники чистого екс-
порту країни, з одного боку, і прирівняні об-
сяги експорту товарів і послуг за мінусом ім-
порту з додатком чистого доходу від інвести-
цій і чистих грошових переказів — з другого.

Баланс праці — система показників, 
яка характеризує співвідношення наявних 
трудових ресурсів та їх використання і дає 
можливість зіставляти потребу в робочій 
силі та визначати джерела її задоволення.

Баланс робочого часу — баланс за-
гального обсягу і структури робочого часу, 
джерел їх формування, а також використан-
ня у різних напрямах за видами робіт.

Баланс руху капіталів і кредитів — 
розділ балансу, де містяться показники, що 
характеризують співвідношення між експор-
том та імпортом капіталів, а також між кре-
дитами, одержаними даною країною (ком-
панією) з-за кордону та наданими іншим 
країнам (компаніям).

Баланс руху капіталу — розрахунко-
вий документ показників притоку матері-
альних і фінансових засобів у країну та їх 
вибуття з країни.

Баланс сальдовий — баланс цифрових 
значень рахункових залишків бухгалтер-
ського обліку на певну дату.

Баланс суспільного продукту — роз-
діл балансу народного господарства країн з 
централізованим плануванням, який характе-
ризує обсяг і джерела надходження ресурсів у 
народне господарство, їх розподіл і викорис-
тання у процесі розширеного відтворення.

Баланс торговий — співвідношення 
вартості експорту та імпорту товарів країни 
за певний проміжок часу. Якщо вартість екс-
порту перевищує вартість імпорту, то він є 
активним, а при зворотному співвідношен-
ні — пасивні. Стан Б. т. значною мірою ви-
значає економічне становище країни. У разі 
збігу вартості експорту та імпорту створю-
ється нетто-баланс. Та частина зовнішньої 
торгівлі, яка не оплачується в поточному 
році, входить у самостійний торговий ба-
ланс, який визначає співвідношення вимог і 
зобов’язань з експорту та імпорту, і в розра-
хунковий баланс.

Баланс трудових ресурсів — баланс, 
що відображає джерела формування чисель-
ності трудових ресурсів, їх професійного 
складу, розміщення, напрямів використання, 
вибуття, ступеня зайнятості, продуктивності 
праці, а також джерел поповнення.

Баланс фінансовий зведений — зве-
дена (згрупована) система фінансових по-
казників, яка характеризує найважливіші 
пропорції формування і використання фі-
нансових ресурсів країни за певний період.

Баланс шаховий — оборотна відомість, 
у якій в шаховому порядку показані основні 
розрахункові обороти, а також залишки на 
синтетичних рахунках.

Балансова вартість — вартість осно-
вних та оборотних коштів підприємства на 
певний час. Розраховується, як початкова 
вартість придбаного капіталу (об’єкта), за 
якою він обліковується у балансі за мінусом 
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нагромадженої суми зносу. Б. в. організації 
(фірми) визначається як її чисті активи, 
власний капітал, тобто як різниця між су-
купними активами і сукупними зобов’я-
заннями (боргами).

Балансова модель — економічна мо-
дель багатофакторних показників у вигляді 
системи багатофакторних рівнянь, що відо-
бражають балансове співвідношення виро-
бленого, закупленого продукту і розміщено-
го (розподіленого), витраченого.

Балансовий звіт — звіт про основні по-
казники ефективності функціонування 
суб’єктів підприємницької діяльності, фор-
мування їх активів (надходжень і нагрома-
джень матеріальних коштів), пасивів і чистої 
вартості власного капіталу за певний час.

Балансовий лист — документ, у якому 
зафіксовані кошти, що знаходяться на ба-
лансі.

Балансовий метод — метод обробки й 
аналізу даних, який ґрунтується на викорис-
танні рівності цілого відповідній сумі частин 
або рівності приросту відповідної різниці, 
що складається з двох частин — “прибутку” 
(лівої) і “видатку” (правої). Збалансованість 
планів досягається шляхом вдосконалення 
системи натуральних і вартісних балансів, 
балансів виробничих потужностей, балансів 
трудових ресурсів тощо. Б. м. застосовується 
в економічному аналізі статистичних розра-
хунків і сукупності цих розрахунків. Це си-
стема розрахунків і сукупності їх способів 
для забезпечення узгодженості взаємо-
пов’язаних показників потреби суспільства 
(галузі, підприємства) з наявними ресурса-
ми. В економічній практиці за радянських 
часів Б. м. використовувався для забезпе-
чення необхідної пропорційності розвитку 
народного господарства у вигляді системи 
балансів, що відповідала різноманітності 
економічних пропорцій (певним співвідно-
шенням) між окремими сферами і галузями 
матеріального виробництва. 

Балансовий прибуток — показник ре-
зультативності (ефективності) виробничої, 
торговельної (комерційно-підприємницької) 
діяльності за певний період, що знаходить 
відображення у бухгалтерському балансі. Це 
загальна сума прибутку установи, одержана 
від усіх видів підприємницької (виробничої 
або невиробничої) діяльності за певний час. 
Розрізняють плановий і фактичний Б. п. 
Відхилення (збільшення) фактичного Б. п. 
від планового свідчить про ефективність 
виробничо-господарської діяльності та ви-
значає ступінь виконання підприємницьких 
програм організації.

Балансовий розрахунок — реальні 
кошти, сконцентровані на банківському ра-
хунку суб’єкта підприємницької діяльності 
або іншої юридичної особи.

Балансовий трансферт (фр. transfert, 
від лат. transfero — переношу, переміщую, пе-
реказую) — документально підтверджене 
власником цінних паперів право передачі 
його власності (цінних паперів) іншому 
власникові без зазначення особи, якій вона 
передається.

Балансувати (від фр. balancer) — збері-
гати рівновагу, урівнювати, у бухгалтерії — 
зводити баланс.

Балотування (італ. ballottare — обирати 
кулями, від ballota — куля) — голосування 
піднесенням руки або опускання до урни бю-
летенів під час обрання тієї чи іншої особи.

Бандероль (фр. banderole) — 1) стрічка 
з щільною світлої паперу, що застосовується 
в банківських установах для впакування 
грошових квитків, знаків; 2) наклейка на то-
вар, оподатковуваний податком, митом, збо-
ром.

Бандитизм — злочинне діяння, що на-
лежить до групи злочинів проти громадської 
безпеки. Б. є тяжким злочином, який пося-
гає на основи громадської безпеки й полягає 
в: організації озброєної банди; участі в такій 
банді; участі у вчинюваному нею нападі. Під 
бандою слід розуміти формування, яке є: 
стійким; озброєним; організованим з метою 
вчинення нападів на підприємства, устано-
ви, організації чи на окремих осіб. Відпові-
дальність за Б. настає вже за саме утворення 
банди незалежно від того, чи здійснила вона 
хоча б один напад. Факт участі в банді також 
утворює склад закінченого злочину неза-
лежно від того, чи брав член банди участь у 
нападах.

Банк — юридична особа, яка на підставі 
банківської ліцензії має виключне право на-
давати банківські послуги, відомості про яку 
внесені до Державного реєстру банків.

Банк-агент — банк, через який Фонд 
здійснює виплату гарантованої суми відшко-
дування за вкладами відповідно до Закону.

Банк-акцептант (лат. acceptans — той, 
хто приймає) — банк, що взяв на себе 
зобов’язання сплати рахунків.

Банк-гарант — (фр. garant — поручи-
тель) — банк, який дає гарантію — поручи-
тельство (поруку) за свого клієнта — юридич-
ну чи фізичну особу щодо дотримання (вико-
нання) майнових (фінансових) зобов’язань 
свого клієнта перед третьою (юридичною чи 
фізичною) особою (стороною) щодо вико-
нання умов договору (контракту), забезпе-
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чення кредиту, інвестиційних проектів. За цю 
послугу гарантоотримувач сплачує Б.-г. пев-
ний відсоток від забезпеченої Гарантією суми. 
Гарантії надаються при внутрішньодержав-
них і міждержавних фінансово-комерційних 
операціях. Поширеними є платіжні Гарантії, 
коли Б.-г. зобов’язується перед кредитором 
(експортером) відповідати за виконання 
платником (імпортером) його платіжних 
зобов’язань за контрактом. Б.-г. може забез-
печувати виконання інших договірних 
зобов’язань у грошовій формі (повернення 
авансу, виконання комерційних контрактів та 
ін.) — надавати т. зв. контрактні гарантії.

Банк даних — нагромаджена, система-
тизована, сконцентрована (в архівах, бібліо-
теках, каталогах, картотеках, пам’яті комп’ю-
тера) інформація (економічного, політично-
го, історичного та ін. характеру), прис то сована 
і доступна для індивідуального чи колектив-
ного користування. Інформація може бути 
внутрішня (окремих організацій, установ), 
відомча (окремих відомств), міжвідомча й 
загальнодержавна.

Банк-дилер — комерційний банк, що 
здійснює операції з реалізації державних 
цінних паперів на фондових ринках.

Банк діловий — різновид комерційних 
банків у Франції, що фінансують і довго-
строково кредитують фірми. Від депозитних 
банків різняться тим, що останні спеціалізу-
ються на короткотермінових операціях.

Банк довірчо-ощадний — кооператив-
на банківська установа у Великобританії, 
яка акумулює невеликі збереження населен-
ня і використовує їх для кредитування дер-
жави. За характером операцій вона є поді-
бною до комерційного банку.

Банк емітентний (лат. emittens 
(emitentis) — той, що випускає) — банк, упо-
вноважений державою (здебільшого Націо-
нальний банк) здійснювати випуск грошових 
знаків, цінних паперів та інших платіжно-
розрахункових документів (знаків).

Банк за участю держави — банк, част-
ка державної власності у статутному капіта-
лі якого становить менше 100 відсотків.

Банк земельний — комерційний банк, 
який здійснює операції з позичковим капіта-
лом (короткострокове, середньо- і довгостро-
кове кредитування) в основному аграрного 
сектора економіки: іпотечне кредитування, 
торгівлю цінними паперами, лізингові опера-
ції, комерційні операції з землею.

Банк з іноземним капіталом — банк, у 
якому частка капіталу, що належить хоча б 
одному іноземному інвестору, становить не 
менше 10 відсотків.

Банк інвестиційний — комерційний 
банк, який спеціалізується на придбанні й 
реалізації виробничих організацій (корпора-
цій). Його основні фінансові ресурси та при-
бутки формуються здебільшого за рахунок 
торгівлі власними акціями.

Банк інноваційний — спеціалізований 
банк, який проводить інвестиційну політику, 
операції з кредитування венчурного капіта-
лу, надає кредити підприємствам на онов-
лення основних фондів (обладнання), реалі-
зацію науково-технічних програм. Удоскона-
лення виробництва в основному за рахунок 
власних коштів, вкладів клієнтів, випусків 
власних акцій та облігації, запозичених в 
емісійних банках, залучення депозитів. Кре-
дити таких банків, як правило, є середньо- і 
довгостроковими.

Банк іпотечний — банк, який спеціалі-
зується на операціях з надання довгостроко-
вих кредитів під заставу нерухомості, в осно-
вному на будівництво житлових і виробни-
чих споруд, під порівняно високі процентні 
ставки. Б. і. можуть здійснювати й пасивні 
операції — випускати іпотечні облігації.

Банк кліринговий — (англ. clearing, від 
clear — очищати, вносити ясність) — банк, 
який є членом розрахункової (клірингової) 
палати. Надає банківські послуги — розра-
хунки за відкритими у ньому рахунками, су-
провід важливих комерційних проектів, 
придбання і реалізація цінних паперів тощо.

Банк комерційний (лат. commercium — 
торгівля) — банк, який здійснює універсаль-
ні банківські операції з різними організація-
ми, установами здебільшого за рахунок 
власних коштів та залучення кредитних ре-
сурсів своїх клієнтів. Становлячи переважну 
більшість у загальнонаціональній банків-
ській системі, вони є базовою основою кре-
дитної системи держави.

Банк консорціумний (лат. consor-
tium — співучасть, спільність) — об’єднана 
банківська організація акціонерного типу, 
яка належить кільком банкам, фінансовим 
компаніям, корпораціям (пайова частка 
кожного з них не повинна перевищувати 
50 %). За юридичним статусом Б. к. — само-
стійні компанії, які створюються для реалі-
зації великомасштабних національних або 
міжнародних програм (масштабне будівни-
цтво, євровалютні операції, проектне фінан-
сування, операції на валютних ринках та 
ринках позичкових капіталів, кредитування 
зовнішньої торгівлі тощо).

Банк-кореспондент — (лат. correspon-
dent (correspon-dentis) — той, що повідомляє, 
відповідає) — банк, який виконує на підставі 
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кореспондентського договору доручення ін-
шого банку по платежах та розрахунках. 
Часто здійснює представницькі функції за-
рубіжних банків. 

Банк-оболонка — банк, інша фінансова 
установа — нерезидент, що не має постійно-
го місцезнаходження та не провадить діяль-
ність за місцем своєї реєстрації та/або не 
підлягає відповідному нагляду в державі (на 
території) за місцем свого розташування.

Банк офшорний — банк, розміщений в 
офшорній зоні і який не підпорядковується 
національній банківській системі. Всі опера-
ції ведуться без будь-яких обмежень у націо-
нальних валютах з урахуванням котирувань 
відповідно до кон’юнктури міжнародного 
валютного ринку.

Банк ощадний — кредитна установа, 
основною метою якої є залучення, нагрома-
дження та оборот вільних грошових коштів 
вкладників — населення, держави.

Банк розвитку — спеціалізовані банки 
різної форми власності (державні, акціонер-
ні, приватні), які нагромаджують кошти для 
надання довгострокових кредитів та інвести-
цій для вкладання у великомасштабні про-
екти.

Банк соціологічної інформації — спе-
ціалізований організований архів, зібрання 
методичних інструментів і результатів соціо-
логічних досліджень, підсумків їх емпірично-
го і теоретичного аналізу. Створюється з ме-
тою нагромадження і збереження інформації 
та надання інформаційних послуг.

Банк споживчого кредиту — банки, 
які формують свої облікові й кредитні ко-
шти з інших комерційних банків і за рахунок 
цього надають середньо- і довгострокові кре-
дити населенню та дрібним товаровиробни-
кам на придбання товарів довгострокового 
користування і дрібного виробничого облад-
нання.

Банківська асоціація — громадська не-
комерційна організація, членами якої є ко-
мерційні банки. Створюється з метою захисту 
та представлення інтересів своїх членів, роз-
витку міжрегіональних та міжнародних зв’я-
зків, забезпечення наукового та інформацій-
ного обміну і професійних інте ресів, розроб-
ки рекомендацій шодо банківської діяльності.

Банківська гарантія — поручительство 
(запорука) банку-гаранта за свого клієнта.  
Б. г. означає, що банк бере на себе 
зобов’язання здійснити платіж за свій раху-
нок у разі неможливості сплати клієнтом у 
строк платежів за договором чи за одержа-
ний кредит. Б. г. видається банком клієнту 
під його відповідні майнові забезпечення.

Банківська група — група юридичних 
осіб:

які мають спільного контролера, що 
складається з материнського банку, його од-
нієї чи кількох українських та/або інозем-
них дочірніх та/або асоційованих компаній, 
які є фінансовими установами або для яких 
надання фінансових послуг є переважним 
видом діяльності, або

що складається з материнського банку, 
який є контролером, його однієї чи кількох 
українських та/або іноземних дочірніх та/
або асоційованих компаній, які є фінансови-
ми установами або для яких надання фінан-
сових послуг є переважним видом діяльнос-
ті, або

які мають спільного контролера, що 
складається з двох або більше українських 
фінансових установ та/або компаній, для 
яких надання фінансових послуг є переваж-
ним видом діяльності, їх українських та/або 
іноземних дочірніх та/або асоційованих 
компаній, які є фінансовими установами або 
для яких надання фінансових послуг є пере-
важним видом діяльності, в якій банківська 
діяльність є переважною, або

що складається з небанківської фінансо-
вої установи або компанії, для якої надання 
фінансових послуг є переважним видом ді-
яльності, яка є контролером, її однієї або де-
кількох українських та/або іноземних дочір-
ніх та/або асоційованих компаній, які є фі-
нансовими установами або для яких надання 
фінансових послуг є переважним видом ді-
яльності, в якій банківська діяльність є пере-
важною.

Банківська холдингова компанія та ком-
панія з надання допоміжних послуг, яка має 
спільного контролера з учасниками банків-
ської групи, належить до складу цієї банків-
ської групи.

Компанія вважається такою, для якої на-
дання фінансових послуг є переважним ви-
дом діяльності, якщо частка доходу від реа-
лізації фінансових послуг за результатами 
попереднього звітного року становить 50 і 
більше відсотків загального обсягу чистого 
доходу (виручки) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг).

Переважна діяльність у групі є банків-
ською, якщо сукупне середньоарифметичне 
значення активів банків (банку) — учасників 
(учасника) банківської групи за останні чо-
тири звітні квартали становить 50 і більше 
відсотків сукупного розміру середньоариф-
метичних значень активів усіх фінансових 
установ, що належать до цієї групи, за зазна-
чений період. Розрахунок переважної діяль-
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ності банківської групи здійснюється щоро-
ку станом на 1 січня.

Після того як групу було визначено бан-
ківською на підставі переважної діяльності 
та частка сукупних активів банків (банку) у 
сукупному розмірі активів установ, що нале-
жать до цієї групи, зменшилася і становить 
від 40 до 50 відсотків, група продовжує вва-
жатися банківською протягом трьох років з 
моменту такого зменшення.

Банківська діяльність — залучення у 
вклади грошових коштів фізичних і юридич-
них осіб та розміщення зазначених коштів 
від свого імені, на власних умовах та на влас-
ний ризик, відкриття і ведення банківських 
рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківська ліквідність — здатність 
банку погасити в строк зобов’язання, що ви-
значається співвідношенням і структурою 
активів і пасивів банку.

Банківська ліцензія — документ, який 
видається Національним банком України в 
порядку і на умовах, визначених у цьому За-
коні, на підставі якого банки та філії інозем-
них банків мають право здійснювати банків-
ську діяльність.

Банківська система — сукупність бан-
ків, інститутів, кредитних установ і струк-
турних механізмів, що діють у межах єдино-
го загальнодержавного фінансово-кредит-
ного механізму на чолі з Національним 
банком держави і підпорядкованої йому си-
стеми приватно-комерційних банків.

Банківська система України — сукуп-
ність банківських установ, що функціонують 
на території України. Система є дворівневою 
і складається з Національного банку та ко-
мерційних банків різних видів і форм влас-
ності. Національний банк є центральним бан-
ком України, її емісійним центром. Він здій-
снює єдину державну політику в галузі 
грошового обігу, кредиту, сприяє зміцненню 
грошової одиниці, забезпечує курс національ-
ної валюти. Йому належить монопольне пра-
во випуску в обіг грошей, друкування і карбу-
вання національних грошових знаків. Комер-
ційні банки створюються на акціонерних і 
пайових засадах. Вони здійснюють на дого-
вірних засадах кредитно-розрахункове, касо-
ве та інше банківське обслуговування підпри-
ємств, установ, організацій та громадян шля-
хом виконання операцій і надання послуг.

Банківська ставка — величина позич-
кового процента банку, який виплачується 
йому за користування його кредитними ре-
сурсами.

Банківська таємниця — особливий ін-
ститут цивільного права, що захищає комер-

ційну таємницю банків, їх клієнтів та осо-
бисту таємницю вкладників; що не підлягає 
розголошенню інформації про стан рахунків 
клієнтів і вироблених банками операцій; різ-
новид комерційної таємниці. 

Банківська холдингова компанія — 
фінансова холдингова компанія, в якій пере-
важною діяльністю фінансових установ, що 
є її дочірніми та асоційованими компаніями, 
є банківська діяльність.

Банківське право — сукупність право-
вих норм, що регулюють діяльність банків, їх 
взаємовідносини з клієнтами (організаціями 
і громадянами), яких обслуговують банки.

Банківське регулювання — одна з 
функцій Національного банку, тісно 
пов’язана з функцією банківського нагляду. 
Однак якщо нагляд полягає, головним чи-
ном, в контролі за дотриманням кредитними 
організаціями вимог закону і встановлених 
Національним банком нормативів, то бан-
ківське регулювання передбачає активний 
вплив на діяльність кредитних організацій 
за допомогою різного роду інструментів і ме-
тодів. У банківського регулювання і банків-
ського нагляду загальна мета — підтримка 
стабільності банківської системи, захист ін-
тересів вкладників і кредиторів. 

Банківський автомат-касир — один із 
видів електронного термінального облад-
нання, з’єднаного з банківським комп’ю-
тером. Цей автомат призначений для само-
стійного здійснення клієнтом грошових і 
розрахункових операцій. Встановлюється у 
торгових центрах, аеропортах, на вулицях, а 
також у приміщеннях банку. Приводиться в 
дію за допомогою спеціальної карточки з 
магнітним кодом і набору на клавіатурі се-
кретної комбінації цифр.

Банківський акцепт — вид банківської 
операції з векселем, який акцептується (га-
рантується) комерційним банком. Це значно 
підвищує його надійність і ліквідність. Піс-
ля акцептування вексель може бути реалізо-
ваний без особливих труднощів на ринках 
короткострокового кредиту (див. також “Ак-
цептування банківське”).

Банківський вексель — одностороннє, 
нічим не обумовлене зобов’язання банку 
(тратта), котрий випустив банківський век-
сель, зі сплати зазначеного в ньому особі 
його наказом або правонаступника певної 
суми у встановлений термін. 

Банківський вклад (депозит) — вкла-
ди, що надходять у банк від вкладника на 
умовах повернення і платності. Відносини 
банку і вкладника щодо Б. в. регулюються 
відповідними договорами. Юридичні особи 
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не мають права перераховувати кошти, що 
перебувають на Б. в., іншій особі. Існують  
Б. в. за вимогою, коли вклад видається від-
повідно до договору за першою вимогою 
вкладника, і строковий — вклад на умовах 
договору повертається після певного термі-
ну. Банк, окрім того, виплачує вкладникові 
як винагороду проценти у розмірах, передба-
чених угодою.

Банківський день — період робочого 
часу банку, протягом якого проводяться роз-
рахункові операції з клієнтами банку і по-
значаються (датуються) цим числом.

Банківський капітал (англ. bаnk’s 
capital) — сукупність залучених банком гро-
шових капіталів, які використовуються ним 
як банківські ресурси для кредитно-
розрахункових та інших операцій. Власний 
(акціонерний і резервний) капітал банку 
становить меншу частину Б. к. На відміну 
від торгово-промислового капіталу, власний 
капітал банку вкладений у банківську спра-
ву і приносить банківський прибуток. Поєд-
нання Б. к. з промисловим утворює фінансо-
вий капітал.

Банківський картель — об’єднання ве-
ликих банків з метою розподілу сфер діяль-
ності (погодження єдиної політики щодо 
встановлених процентних ставок і виплати 
дивідендів, умов кредиту тощо). Здійсню-
ється на підставі укладених між собою угод. 
Умови угоди тримаються, як правило, у та-
ємниці. Забезпечується повна фінансова не-
залежність і самостійність діяльності його 
учасників.

Банківський консорціум (лат. consor-
tium — співучасть, спільність) — добровільне 
об’єднання комерційних банків під егідою 
великого банку для поєднання капіталів і 
спільних зусиль з метою розв’язання вели-
комасштабних кредитно-фінансових про-
грам, реалізації спільної політики та утвер-
дження на фінансово-кредитному ринку. До 
Б. к. можуть входити банки з різними розмі-
рами статутних і оборотних коштів. Члени 
консорціуму зберігають юридичну й фінан-
сову самостійність.

Банківський контроль — контроль, 
який здійснює Національний (Централь-
ний) банк держави щодо валютних, кредит-
них, фінансових, розрахункових та інших 
операцій, які здійснюються банківсько-
фінансовими та іншими підприємницькими 
структурами. Б. к. є частиною загальнодер-
жавного контролю. В Україні ці функції ви-
конує Національний банк.

Банківський концерн (англ. bаnk’s-
concern) — монополістичне об’єднання бан-

ків, при якому великі монополістичні банки 
(або холдинг-компанії) встановлюють фі-
нансовий контроль (через контрольний па-
кет акцій) за формально самостійними бан-
ками.

Банківський кредит — сума тимчасово 
вільних грошових коштів, яка надається 
банком з умовою повернення на певний пе-
ріод клієнтам для цільового забезпечення 
(підтримки) підприємницьких програм 
(операцій). Кредитування здійснюється на 
підставі кредитних договорів між банком і 
клієнтом, де обумовлюються взаємні 
зобов’язання і відповідальність сторін. Б. к. 
можуть бути загальними (звичайними) і 
пільговими. За строками сплати: коротко-
строковими (до 1 року), середньострокови-
ми (до 5 років) і довгостроковими (понад 5 
років). Банки не дозволяють клієнтам вико-
ристовувати Б. к. не за призначенням. Кре-
дити, як правило, видаються кредитоспро-
можним клієнтам під заставу.

Банківський нагляд — контроль за ді-
яльністю банків з боку центральних банків. 
В Україні органом банківського регулюван-
ня і відповідного нагляду є Національний 
банк України.

Банківський переказ — 1) одна із 
форм міжнародних розрахунків, які здій-
снюються шляхом платіжних доручень бан-
ку виконати певні платіжні операції. За на-
явності особливої міжбанківської домовле-
ності ця операція може здійснюватись 
банківськими чеками або іншими платіжни-
ми документами. При виконанні переказних 
операцій банк керується конкретними вка-
зівками, зазначеними у платіжному дору-
ченні, яке пересилається, як правило, елек-
тронною поштою; 2) переказування банком 
певної суми грошей з рахунку переказодав-
ця за його дорученням.

Банківський переказний вексель — 
безумовний письмовий наказ, адресований 
однією стороною (трасантом) іншій (траса-
ту), який зобов’язує останнього сплатити 
певну суму грошей третій стороні (ремітен-
тові) у певний час в майбутньому. Б. п. в. на-
зивають ще комерційною траттою. Він стає 
іноземним перевідним векселем, коли тра-
сант і трасат є громадянами різних країн.

Банківський платіжний інструмент — 
засіб, що містить реквізити, які ідентифіку-
ють його емітента, платіжну систему, в якій 
він використовується, та, як правило, держа-
теля цього банківського платіжного інстру-
мента. За допомогою банківських платіжних 
інструментів формуються відповідні доку-
менти за операціями, що здійснені з вико-
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ристанням банківських платіжних інстру-
ментів, на підставі яких проводиться переказ 
грошей або надаються інші послуги держате-
лям банківських платіжних інструментів.

Банківський термінал — термінал, 
який забезпечує виведення інформації на 
стандартні банківські бланки (див. також 
“Банківський автомат-касир”).

Банківський трест — форма об’єднан-
ня, за якою капітали банків, що входять до 
нього, об’єднуються і діяльність їх підпоряд-
ковується єдиній владі. Виникає внаслідок 
поглинання одним банком-гігантом своїх 
конкурентів або злиття кількох банків. Такі 
форми є типовими для СІНА й Великобри-
танії.

Банківський чек — чек, який викорис-
товується для здійснення комерційних пла-
тежів (сплата авансових, гарантійних та ін. 
сум); головним чином застосовується при 
здійсненні платежів нетоварного характеру.

Банківські асоціації — об’єднання 
приватних банків як за територіальною 
ознакою, так і за спеціалізацією. Б. а. ство-
рюються з метою захисту їх фінансових ін-
тересів, зокрема забезпечення найбільш 
сприятливих для банків законодавчих норм, 
уніфікації правил проведення банківських 
операцій і здійснення контролю за їх вико-
нанням тощо. Б. а. здійснюють функції ін-
формаційних центрів.

Банківські депозити (лат. depositum — 
річ, віддана на схов) — вільні грошові вклади 
юридичних і фізичних осіб, якими банк 
може розпоряджатись протягом певного 
часу за сплату їх власникам винагороди — 
визначену угодою частку процентів від суми 
вкладів.

Банківські інвестиції (нім. іnvestition, 
від лат. investio — одягаю, наділяю) — вкла-
дання банками своїх вільних коштів на три-
валий термін в облігації державних позик, 
акції акціонерних компаній та інші прибут-
кові цінні папери.

Банківські метали — золото, срібло, 
плат., метали плат-вої групи, доведені (афі-
новані) до найвищих проб відповідно до сві-
тових стандартів, у зливках і порошках, що 
мають сертифікат якості, а також монети, 
вироблені з дорогоцінних металів.

Банківські монополії — найбільші 
державні і міждержавні банки та їх 
об’єднання, що домінують у проведенні бан-
ківських операцій і на цій основі отримують 
монопольно високі прибутки (картелі, син-
дикати, консорціуми, концерни, трести).

Банківські об’єднання — добровільні 
об’єднання банків (синдикати, консорціуми) 

з метою спільного здійснення великомасш-
табних проектів, глобальних програм, у т. ч. 
значні міжнародні кредити. Такі Б. о. здій-
снюють політику єдиних процентних ставок, 
рівних умов одержання кредитів і широкого 
кола банківських послуг.

Банківські операції — операції банків 
щодо залучення коштів, надання кредитів, 
випуску в обіг і вилучення з нього грошей, 
розрахункового обслуговування клієнтури і 
виконання її доручень. Розрізняють активні 
і пасивні Б. о. Пасивні операції спрямовані 
на утворення банківських ресурсів шляхом 
емісії, акумуляції тимчасово вільних коштів, 
резервів державного бюджету тощо. У цих 
операціях банки виступають позичальника-
ми, а клієнти — кредиторами. До активних 
операцій належать операції з розміщення, 
використання ресурсів для короткостроко-
вого і довгострокового кредитування, а та-
кож для фінансування капітальних вкла-
день. У активних операціях банки виступа-
ють у ролі кредитора, а клієнти — в ролі 
позичальників.

Банківські офшорні зони — світові 
фінансові центри, котрі володіють геогра-
фічною і юридичною екстериторіальністю і 
використовуються їх учасниками для прове-
дення банківських операцій з нерезидентами 
на умовах, відмінних від наявних на вну-
трішньому національному ринку капіталів. 
Хоч Б. о. з. є різновидом офшорних зон, вони 
все ж мають ряд відмінностей. Проведення 
операцій тут, у більшій мірі, підпадає регу-
люванню. Учасники їх повністю не звільня-
ються від оподаткування. Їм, як правило, за-
боронені операції з цінними паперами. Од-
нак у зонах не діє ряд обмежень і правил, 
установлених для інших учасників операцій 
на внутрішньому ринку капіталів. Зокрема, 
на депозити не поширюється вимога щодо 
резервування, не встановлюється і кількість 
достатнього капіталу та інші банківські нор-
мативи. Учасники Б. о. з. звільняються від 
обов’язкових внесків у фонди захисту бан-
ківських вкладів.

Банківські правила — не пов’язані з за-
конодавчими правові норми, що регулюють 
діяльність кредитних організацій. Банків-
ські правила існують переважно в формі ін-
струкцій, розпоряджень, інструктивних лис-
тів і телеграм Національного банку. 

Банківські рахунки — рахунки, на 
яких обліковуються власні кошти, вимоги, 
зобов’язання банку стосовно його клієнтів і 
контрагентів та які дають можливість здій-
снювати переказ коштів за допомогою бан-
ківських платіжних інструментів;
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Банківські ресурси — сукупність ко-
штів, які є в розпорядженні банків і вико-
ристовуються для кредитних та інших опе-
рацій. Характер джерел Б. р., їх структура і 
рух залежать від спеціалізації банків. Джере-
лами Б. р. Національного банку України є 
власні кошти, грошові резерви державного 
бюджету, тимчасово вільні кошти підпри-
ємств та організацій, а також емісія грошей. 
Б. р. комерційних банків складаються з влас-
них коштів й тимчасово вільних коштів клі-
єнтів, яких вони обслуговують. Власні ко-
шти банків складаються зі статутного й ре-
зервного фондів та прибутку, що є у їхньому 
розпорядженні до розподілу.

Банківські угоди — угоди, які банки та 
інші кредитні організації можуть здійснюва-
ти поряд з банківськими операціями. Закон 
обмежує цей перелік.

Банкірський дім — приватне банківське 
підприємство, що належить окремим банкі-
рам або групі банкірів, об’єднаним в товари-
ства з необмеженою відповідальністю. Дуже 
часто банкірський дім тісно пов’язаний з різ-
ними промисловими і кредит но-фінансовими 
корпораціями. 

Банкноти (англ. banknote, нім. bank-
note) — банківський білет, кредитні знаки 
грошей різної вартості, які випускаються 
центральними банками держав як засіб обігу 
та платежу.

Банкноти банко — ціна або курс, за 
яким банк здійснює продаж і покупку цін-
них паперів.

Банкноти довірчі — банкноти, не по-
криті золотом, а забезпечені державною га-
рантією; випуск таких банкнот регулюється 
урядом.

Банкноти нерозмінні — банківські бі-
лети, не розмінні на золото.

Банко (італ. banco) — ціна або курс, за 
яким банк здійснює продаж і покупку цін-
них паперів.

Банкомат (англ. bancomat) — банків-
ський автомат: програмований пристрій, що 
дозволяє клієнту банку самостійно проводи-
ти нескладні операції зі своїм рахунком, ви-
користовуючи пластикову картку. В осно-
вному призначений для видачі готівки гро-
шей.

Банкрут (від італ. bancarotto — неплато-
спроможний боржник) — офіційно визнана 
неплатоспроможною юридична або фізична 
особа. Оголошується у тому разі, коли сума 
боргу перевищує задокументовану вартість 
рухомого й нерухомого майна.

Банкрутство (від італ. bancarotto) — 
1) фінансова неспроможність боржника. Не-

можливість сплатити боргові зобов’язання 
за браком коштів. Платіжна неспромож-
ність, фінансовий крах. Юридична чи фізич-
на особа оголошується банкрутом тоді, коли 
сума заборгованості, пред’явлена боржнико-
ві до сплати або несплаченої у строк, переви-
щує задокументовану вартість рухомого чи 
нерухомого майна. Б. може бути добровіль-
ним, пов’язаним із заявою до суду боржника; 
примусовим — при зверненні до суду креди-
торів. Майно банкрута продається з аукціо-
ну або здається в оренду чи переходить в ак-
ціонерну власність; 2) переносно — неспро-
можність, крах планів, політична поразка, 
нездатність виконати взяті зобов’язання.

Банкрутство навмисне — це банкрут-
ство з вини засновників (учасників) борж-
ника чи інших осіб, у тому числі з вини його 
керівника, які мають права давати 
обов’язкові для боржника вказівки або ма-
ють можливість іншим чином визначати 
його дії. У таких випадках ці особи при недо-
статності майна боржника можуть бути при-
тягнуті до субсидіарної відповідальності за 
зобов’язаннями боржника.

Бар (англ. bar) — в дилерських операці-
ях як сума в 1 млн фунтів стерлінгів; пів 
бару (англ. half bar) — валютна операція на 
півмільйона фунтів стерлінгів.

Баркод (англ. bar code) — система штри-
хового кодування, що застосовується в роз-
дрібній торгівлі продукцією споживчого та 
виробничого призначення. Являє собою по-
зиційне чергування темних і світлих верти-
кальних смуг різної ширини з нанесеними 
під ними цифрами, яка використовується з 
метою введення інформації в ЕОМ, приско-
рення і зниження вартості облікових робіт і 
захисту від навмисного спотворення даних

Барометр (англ. barometer) — 1) цінний 
папір, ціна якого відображає стан кон’юн-
ктури ринку в цілому; 2) набір економічних і 
ринкових показників, які служать індикато-
рами тенденцій.

Баррістер (англ. barrister, від bar — 
бар’єр в залі суду, за яким знаходяться суд-
ді) — адвокат вищої категорії, представник 
однієї з адвокатських професій у Велико-
британії. На відміну від соліситора, має пра-
во виступати в усіх судових процесах, дає 
висновки з найбільш складних юридичних 
питань тощо.

Бартер (англ. barter — обмінювати) — 
натуральний товарообмін, за якого одна річ 
змінюється на іншу без грошової оплати, 
торговельна угода, здійснювана за схемою 
“товар — товар”. Пропорція обміну встанов-
люється сторонами, що обмінюються, і фік-
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сується в договорі. Угоди, основані на пря-
мому обміні товарів, називаються бартер-
ними.

Бартерна біржа — товарна біржа, на 
якій здійснюються натуральні, товарообмінні 
безгрошові операції. Тут відбувається обмін 
товарами народного споживання, продукцією 
виробничого призначення. Б. б. виникають в 
умовах ненадійності фінан сово-грошової 
системи, наявності та розвитку інфляційних 
процесів, значного товарного дефіциту, 
низького рівня платоспроможності учасни-
ків товарообмінних операцій в умовах дефі-
циту продукції. Б. б. є перехідною формою 
біржі, яка виражає розвиток ринку товарів 
за відсутності вільного ціноутворення. З по-
ліпшенням економічного стану держави і 
відповідної державної політики Б. б. пере-
творюється на звичайну товарну біржу.

Бартерна (товарообмінна) опера-
ція — господарська операція, яка передбачає 
проведення розрахунків за товари (роботи, 
послуги) у негрошовій формі в рамках одно-
го договору.

Бартерна угода (англ. barter transac-
tion) — угода, яка передбачає прямий нату-
ральний збалансований безгрошовий това-
рообмін у міждержавних операціях, а також 
між організаціями, підприємствами в самій 
державі на еквівалентних засадах. Б. у. влас-
тиві періоду нерозвинутих або малорозвину-
тих товарно-грошових відносин. Основним 
ціновим мірилом еквівалентного товарообі-
гу виступають світові ціни (при зовнішньо-
економічних операціях) або опосередковані 
чи договірні ціни внутрішнього ринку. Такі 
угоди, з одного боку, сприяють розвиткові 
зовнішньоторговельного обігу і наповнення 
ринку товарами, з другого — стримують його 
обмеженням обсягів і номенклатури угод. 
Водночас вони гальмують грошовий обіг і 
наповнення бюджету.

“Батьки Європи” — політичні діячі — 
Жан Моне, Робер Шуман, Конрад Аденауер, 
Альчіде де Гаспері, які стояли біля витоків 
сучасної європейської інтеграції. Саме вони 
змогли надати імпульс об’єднанню країн  
Європи, запропонувавши конкретний про-
ект, здатний змінити курс європейської істо-
рії, визначити зміст і напрями європейсько-
го будівництва. “Натхненником” європей-
ської інтеграції був відомий французький 
політик Жан Моне (1888–1979). Ж. Моне 
розпочав кар’єру на чолі родинного коньяч-
ного виробництва в містечку Коньяк. У роки 
Першої світової війни працював у Лондоні, 
налагоджуючи господарські контакти між 
союзниками. В 1920-х рр. — заступник Гене-

рального секретаря Ліги Націй, потім ди-
пломат у Вашингтоні. У 1940 р. подав 
В. Черчиллю ідею про франко-британський 
союз. Член Французького комітету націо-
нального визволення з часу його створення 
у 1943 р. У повоєнний час чимало зусиль до-
клав для розробки французької Програми 
модернізації, очолюючи в 1947– 1949 рр. Ко-
місаріат планування Франції. У 1949 р. був 
призначений верховним комісаром з питань 
об’єднання Німеччини. Він палко вірив у по-
вномасштабне європейське об’єднання — по-
літичне, військове та економічне. Досвід ро-
боти в Лізі Націй переконав його в слабкості 
міжурядового співробітництва. Але як один 
з авторів функціоналістського методу розбу-
дови європейської спільноти Ж. Моне вва-
жав, що до цієї мети слід йти крок за кроком, 
поступово передаючи органам наднаціональ-
ного контролю дедалі більшу кількість сфер 
діяльності. У 1988 р., в рік 100-ї річниці сво-
го народження, Ж. Моне похований у па-
ризькому Пантеоні — національному мавзо-
леї. Робер Шуман (1886–1963) — французь-
кий політик, який народився в Лотарингії, 
анексованій Німеччиною після франко-
прусської війни 1870 р. Дитинство провів у 
Люксембурзі, звідки родом була його мати. 
В роки Першої світової війни служив у ні-
мецькій армії. Після повернення Ельзасу й 
Лотарингії у 1918 р. до складу Франції брав 
активну участь у політичному житті, не-
одноразово обирався депутатом парламен-
ту. В роки Другої світової війни був зааре-
штований гестапо, після втечі брав участь у 
русі Опору. У повоєнний час успішно про-
довжив політичну кар’єру: став фундатором 
христия нсько-демократичної партії “На-
родний республіканський рух”, у 1945–
1962 рр. обирався до Національної Асамб-
леї, двічі ставав прем’єр-міністром, призна-
чався міністром фінансів, міністром 
закордонних справ. У 1958 р. був обраний 
президентом Європейської асамблеї (1958–
1960), яка пізніше стала Європейським 
Парламентом. У 1955–1961 рр. очолював 
Європейський рух. Конрад Аденауер (1876–
1967), німецький політичний діяч. Після 
закінчення університету примкнув до като-
лицької партії центру. У 1917–1933 рр. оби-
рався обер-бурго містром Кельна, в 1920–
1932 рр. — голова прусської Державної 
ради. З приходом нацистів до влади був 
зміщений з посади обер-бургомістра, двічі 
утримувався під арештом. У повоєнний час 
брав участь у відродженні демократичного 
життя Німеччини, став одним із співзаснов-
ників партії “Християн сько-демократичний 
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союз” (ХДС), яка об’єднала католиків і про-
тестантів. У 1946–1966 рр. — голова партії, в 
1949–1963 рр. — перший канцлер ФРН. У 
міжвоєнний час К. Аденауер був активним 
учасником пан’євро пейського руху, а в пово-
єнні роки брав не менш активну участь в єв-
ропейському русі, зокрема був делегатом 
І Конгресу європейських рухів у Гаазі 
(1948 р.). Він, як і Р. Шуман, щиро прагнув 
примирення між Францією і Німеччиною, 
оскільки сам був родом з Рейнланда і все 
життя відчував на собі тінь франко-
німецьких воєн. До того ж, глибоко усвідом-
люючи ступінь французької недовіри до но-
воствореної Федеративної Республіки Ні-
меччини, він розумів, що поєднання 
суверенітетів прокладе шлях до міжнародної 
реабілітації Німеччини. Лише тісна інтегра-
ція із сусідами давала їй надію остаточно по-
збутися союзницького контролю над вну-
трішньою та зовнішньою політикою країни. 
Міжнародні події кінця 1950-х — початку 
1960-х рр. переконали К. Аденауера у пра-
вильності рішення про франко-німецьке 
зближення. Дійсно, франко-німецький союз 
став ядром Співтовариства. Якщо ініціато-
ром створення союзу була Франція, то його 
становлення пов’язане з діяльністю К. Аде-
науера. Альчіде де Гаспері (1881–1954) — 
двомовний італійський політик з Південно-
го Тіролю. Народився в Австро-Угорській 
імперії, де й розпочав у 1911 р. свою політич-
ну кар’єру депутатом австрійського парла-
менту. Після включення за Сен-Жермен-
ським мирним договором Південного Тіро-
лю до складу Італії він продовжив у 1921 р. 
свою кар’єру як депутат італійського парла-
менту. Після приходу до влади Б. Муссоліні 
у 1927 р. був заарештований. З в’язниці був 
звільнений після втручання папи Пія ІХ і до 
1943 р. перебував у Ватикані. Очолював 
християнсько-демократичну партію (ХДП), 
створену в 1944 р., і як її лідер у 1945–
1953 рр. обіймав посаду прем’єр-міністра в 
кількох коаліціях поспіль. Спирався на гра-
фа К. Сфорцу — міністра закордонних справ, 
антифашиста й переконаного європейця з 
метою відновлення впливу Італії в Європі. 
Представляв італійських католиків у Євро-
пейському русі, відстоюючи ідею федератив-
ного устрою Європи, був одним з його по-
чесних голів. Активно підтримував створен-
ня в 1947 р. руху Нових міжнародних 
команд, який об’єднав прихильників хрис-
тиянських партій. На другому Конгресі руху 
(1948 р.) були обговорені можливості 
об’єднання Європи в дусі християнських 
цінностей і висловлено бачення федератив-

ної Європи, до складу якої входили б вільні і 
демократичні держави.

Батьківство — факт походження дити-
ни від певного чоловіка (батька).

Батьківські права та обов’язки — 
особисті й майнові права та обов’язки, що їх 
закон надає батькам (батькові й матері) для 
забезпечення належного виховання і матері-
ального утримання дітей, а також захисту їх-
ніх прав та інтересів.

Безакцентні платежі — платежі, які 
здійснюються списанням (вилученням) ко-
штів з розрахункового (поточного) рахунку 
платника без його згоди, на підставі доку-
ментів, поданих банкові постачальником. 
Операції з Б. п. виконуються банком того са-
мого дня, коли надходять рахунково-
платіжні вимоги від постачальників. У разі 
нестачі коштів на рахунках платників оплата 
відбувається в міру надходження коштів з 
урахуванням черговості платежів.

Безвалютний обмін — у міжнародних 
товарообмінних операціях — надання послуг 
для здійснення великомасштабних робіт (бу-
дівельних, монтажних) без участі валюти як 
засобу платежу. Див. також Бартерна угода.

Безвізовий в’їзд — в’їзд в державу без 
необхідності отримання візи. Безвізовий 
порядок в’їзду (або в’їзду і виїзду, якщо це 
короткострокова поїздка, яка потребує за-
звичай в’їзної-виїзної візи) встановлюєть-
ся, як правило, на основі угоди між держа-
вами. Він може поширюватися лише на пев-
ні категорії осіб (наприклад, приїжджають 
у службових справах) або на всіх громадян 
партнера по угоді. Безвізовий порядок не 
скасовує в принципі дозвільної системи 
в’їзду і виїзду, що існує в усіх державах, і не 
виключає необхідності пред’явлення виїз-
них документів (закордонного паспорта 
тощо) на кордоні. Разом з тим відкриття 
кордонів не означає автоматичного скасу-
вання в разі потреби митного, санітарного 
та інших видів контролю.

Безвісна відсутність — встановлений 
у судовому порядку факт тривалої відсут-
ності громадянина в місці його постійного 
проживання в разі невідомості про його міс-
цеперебування. За заявою заінтересованих 
осіб суд визнає Б. в. громадянина через один 
рік з дня одержання в місці його постійного 
проживання останніх відомостей про його 
місцеперебування. В разі визнання громадя-
нина Б. в. над його майном установлюється 
опіка. У разі появи громадянина, що був ви-
знаний Б. в., суд за його заявою спростовує 
рішення й відновлює такому громадянинові 
майнові права.

Безвісна відсутність
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Безгосподарне майно — 1) майно, яке 
внаслідок певних причин випадково опини-
лось без власника або власник якого невідо-
мий. Таке майно, як правило, переходить у 
власність держави; 2) майно, власник якого 
не дбає про збереження його в стані, придат-
ному для використання за призначенням.

Безготівкові розрахунки — форма 
грошового обігу, за якою зберігання і рух 
грошових коштів здійснюється без готівко-
вих грошей — шляхом перерахування гро-
шових сум з рахунку платника на рахунок 
отримувача або шляхом взаємного зараху-
вання сум безготівковим шляхом. Безготів-
кові двосторонні розрахунки прискорюють 
оборот коштів, спрощують облік, зменшують 
витрати обігу. Всі Б. р. здійснюються банка-
ми. Основними видами платіжних докумен-
тів є платіжні вимоги та доручення, чеки, 
акредитиви. Б. р. здійснюються як юридич-
ними і фізичними особами між собою, так і 
окремо між юридичними та фізичними осо-
бами (усіх форм власності). У розвинених 
країнах Б. р. становлять переважну біль-
шість усіх фінансових, комерційно-підприєм-
ницьких розрахунків.

Бездоганна ділова репутація — су-
купність підтвердженої інформації про фі-
зичну особу, що дає можливість зробити ви-
сновок про відповідність її діяльності вимо-
гам законодавства, а також про відсутність 
судимості, яка не знята або не погашена в 
установленому законом порядку.

Бездоганне бюджетування — стиль 
бюджетування, що наголошує на розміщенні 
програм у пріоритетному порядку й на роз-
поділі коштів на цій основі. Його назва зу-
мовлена тим фактом, що керівники 
зобов’язані обґрунтувати витрату кожного 
долара. Якщо ж вони не впораються з цим 
завданням, їхні програми будуть скорочені 
або й скасовані. Бездоганне бюджетування 
засноване на виборі з-поміж кількох пропо-
зицій. Пропозиції вказують на загальну суму 
приросту до бюджету, що спирається на по-
передній річний бюджет. Бездоганне бюдже-
тування враховує дії, які треба виконати, 
успіхи, що їх обіцяють ті дії (тут можна ви-
магати як опису, так і кількісних показни-
ків), наслідки несхвалення певної пропози-
ції, альтернативні методи досягнення тих са-
мих цілей та обчислення прибутків-витрат 
або їхнього приблизного співвідношення. Це 
забезпечує фахівцям з ухвалення постанов 
інформацію не лише про всю програму, а й 
про результати різних елементів чи рівнів 
обслуговування програми. Пакети постанов 
розташовують за рейтингом — від найбільш 

до найменш привабливих, і водночас поста-
нову ухвалюють з огляду на рівень загаль-
них річних видатків. Останній крок — про-
сто почати з верхівки списку, додаючи мож-
ливі видатки, аж поки сума досягне 
бажаного рівня. Всі програми, що перебува-
ють вище лінії, — прийнятні, а ті, що ниж-
че, — відкидають. Бездоганне фінансове пла-
нування можна розглядати водночас як “ви-
східний”, так і “низхідний” підхід, оскільки 
воно дозволяє керівникам усіх рівнів брати 
участь у процесі розміщення програм, але 
ухвалення остаточних постанов полишає по-
літикам і старшим керівникам. Важливим 
чинником бездоганного бюджетування, яке 
допомагає не перевищувати витрат, є те, що 
спершу можна визначити межу прибутків, а 
потім пристосувати до неї рівень витрат.

Безкупонна облігація — облігація, за 
якою не виплачується процент і яка оціню-
ється на момент випуску зі знижкою від ціни 
її погашення. Інша назва — облігації з нульо-
вим купоном.

Безлімітне кредитування — кредиту-
вання, що здійснюється банком у тому разі, 
коли економічно недоцільно обмежувати ви-
дачу позик або коли характер потреби в ко-
штах не дає змоги визначити граничну пла-
нову величину заборгованості для конкрет-
ного суб’єкта або за окремим об’єктом.

Безліцензійна діяльність — прова-
дження виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його 
провадження, у тому числі провадження лі-
цензіатом частини виду господарської діяль-
ності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж 
та, на яку йому надано ліцензію.

Безмежні потреби — ніким і нічим не 
обмежені потреби у товарах і послугах.

Безмитне ввезення товарів — 1) необ-
межене ввезення у державу товарів без мит-
них зборів на підставі міждержавних угод з 
метою розширення міжнародних економіч-
них зв’язків і наповнення ринку товарами; 
2) відповідно до міжнародного права — без-
митне завезення здійснюється посольствами, 
дипломатичними представництвами та ди-
пломатами.

Безнадійні борги — дебіторська забор-
гованість, одержати яку визнано неможли-
вим. За радянських часів практикувалося 
деякі борги, які за рішенням суду визнава-
лись такими, що не можуть бути повернени-
ми, списувати як витрати виробництва або 
як збитки. З переходом до ринкової економі-
ки складається ситуація, коли безнадійні 
борги перед державним бюджетом набира-
ють масового характеру з незалежних від ре-
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зультатів господарювання обставин. За зако-
нодавством України вони можуть бути ре-
структуризовані за рішенням Верховної 
Ради України. Окремі підприємства (фірми) 
у разі неплатоспроможності стають фінансо-
вими банкрутами. Добровільне банкрутство 
виникає тоді, коли в суд про це заявляє сам 
боржник, примусове — при зверненні до 
суду кредиторів.

Безоборотний індосамент — форма 
індосаменту, за якою індосат передає свої 
права за векселем іншій особі, не беручи на 
себе відповідальності, що виникає при зви-
чайній формі індосаменту, і робить припис-
ку “Без обороту на мене”.

Безоплатна правова допомога — пра-
вова допомога, що гарантується державою та 
повністю або частково надається за рахунок 
коштів Державного бюджету України, місце-
вих бюджетів та інших джерел.

Безоплатно надані товари (роботи, 
послуги) — це товари, що надаються плат-
ником податку згідно з договорами даруван-
ня, іншими договорами, які не передбачають 
грошової або іншої компенсації вартості та-
ких матеріальних цінностей і нематеріаль-
них активів чи їх повернення, чи без укла-
дення таких угод; роботи й послуги, що на-
даються платником податку без вимоги про 
компенсацію їх вартості; товари, передані 
юридичній чи фізичній особі на відповідаль-
не зберігання і використані нею в її виробни-
чому або господарському обороті. 

Безпаперове діловодство — інформа-
ційна управлінська технологія, що дає мож-
ливість виконувати зберігання, пошук і відо-
браження інформації засобами ЕОМ без ви-
користання паперових носіїв даних.

Безпека (англ. security) — стан системи, 
за якого вона зберігає свою цілісність, стій-
кість (стабільність), здатність до ефективно-
го функціонування і стійкого розвитку, а на 
їх основі — можливість надійного захисту 
усіх її елементів (підсистем, сфер, об’єктів) 
від будь-яких деструктивних внутрішніх і 
зовнішніх дій. Загалом в українській мові 
слово Б. можна тлумачити як стан, коли не-
має потреби відсторонюватися, захищатися 
від чого-небудь, коли відсутні загрози, коли 
немає необхідності відволікатися від справи 
на убезпечення себе. З огляду на це цілком 
логічно приймати Б. як стан системи, коли 
відсутні загрози її самозбереженню, а Б. су-
спільну як стан суспільства, що не обмежу-
ється ззовні щодо свободи вибору шляху 
свого подальшого буття, самовдосконалення 
й розвитку. Особисту Б. можна подати як 
стан самопочуття людей, що породжується 

впевненістю (інтуїтивністю, що базується на 
достовірних знаннях) у тому, що ніяких за-
гроз немає, або що для їх відвернення є адек-
ватні засоби. Онтологічний аспект Б. поля-
гає в тому, що Б. існує в загальній структурі 
буття і перебуває в різних формах як опти-
мальні умови дійсності (буття природи, лю-
дини, соціального і духовного), за яких міні-
мізовані небезпеки. Дана об’єктивна реаль-
ність дає змогу здійснити самозбереження 
всьому живому і включає явища, процеси, 
закономірності, що діють у світі. Необхідно 
відокремлювати Б. у природній визначенос-
ті від Б. людини як свідомої живої істоти. 
Опанування сутності Б. генетично пов’язане 
зі збереженням існування. Збереження ці-
лісності буття як єдність твердження і запе-
речення моментів його існування, визнача-
ється природою речей. Завдяки природі у 
становленні людини зберігається те, що змі-
нюється, а змінюється те, що зберігається. В 
органічній природі збереження буття цілого 
набуває саме через специфіку живого, фор-
му збереження життя. Природна необхід-
ність збереження життя оформлюється че-
рез становлення психічних форм і механіз-
мів самозбереження (рефлекторна форма). 
Б. для живого організму — це дії щодо само-
збереження на реакцію щодо заперечення 
його існування (інстинкт самозбереження). 
Саме тому феномен Б. має подвійну приро-
ду, зумовлену єдністю загальності природи 
самозбереження, і особливості форми її про-
яву в людській життєдіяльності. Феномен Б. 
генетично виникає й існує як форма 
суб’єктного визначення. За своєю суттю він 
є суб’єктним рефлексійним визначенням 
(оформленням) існування, що опосередко-
ване відсутністю небезпеки. Або, інакше ка-
жучи, феномен Б. є формою визначення 
природного буття в людському існуванні, 
яке породжує рефлексійне самовизначення 
людини стосовно небезпеки. Розрізняють 
соціальну, економічну, територіальну та інші 
види безпеки.

Безпека внутрішньополітична — рі-
вень внутрішньополітичної стабільності, за 
якого забезпечується захист політичної си-
стеми суспільства від внутрішніх загроз та ре-
алізація національних внутрішньополітич-
них інтересів. Будь-яка політична система 
взаємодіє з навколишнім середовищем, інши-
ми соціальними системами, і в процесі цієї 
взаємодії відбуваються зміни внутрішньоси-
стемних та міжсистемних зв’язків. Абсолют-
на стабільність можлива лише в закритих, 
змодельованих системах. У реальних умовах 
функціонування політичної системи під 
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впливом внутрішніх і зовнішніх чинників 
відбуваються зміни стану відносної стабіль-
ності та нестабільності, що можуть мати на-
слідком розвиток, удосконалення цієї систе-
ми або призводити до її руйнації. З огляду на 
це можливо лише стверджувати про певну  
міру або ступінь політичної стабільності, що 
забезпечує існування та безпечний розвиток 
цієї системи. В умовах сучасних динамічних 
змін, властивих для функціонування полі-
тичних систем, стабільність доречно розгля-
дати не як означення стану стійкості, абсо-
лютної рівноваги та незмінності, а як показ-
ник динамічного стану складної системи з 
певним внутрішнім порядком, що забезпечує 
її подальше існування, розвиток і здатність до 
самоорганізації в умовах впливу несприятли-
вих внутрішніх та зовнішніх чинників. Отже, 
забезпечення Б. в. передбачає підтримку 
відпо відного рівня стабільності та впорядко-
ваності соціальної системи, за якого забезпе-
чуватиметься її подальше існування та розви-
ток. Досягнення цієї мети неможливе без по-
передження і нейтралізації загроз, що 
перешкоджають реалізації національних вну-
трішньополітичних інтересів.

Безпека воєнна — захищеність життє-
во важливих інтересів людини і громадяни-
на, суспільства і держави від подій, явищ, 
процесів та інших чинників, які породжують 
небезпеки воєнного характеру для реалізації 
вказаних інтересів і за якої ймовірність ві-
йни зводиться до мінімуму. Б. в. є складовою 
національної безпеки, а її прийнятний рівень 
може бути гарантованим за умов, коли від-
сутні спонукальні мотиви до застосування 
військової сили або коли немає необхідності 
у відновленні балансу сил. Важливим чин-
ником забезпечення Б. в. є також своєчасне 
здійснення комплексу заходів (дипломатич-
ного, воєнного, економічного та інформацій-
ного характеру), спрямованих на виявлення, 
прогнозування, запобігання та нейтраліза-
цію воєнних небезпек. Б. в. має зовнішній і 
внутрішній виміри. Зовнішній характеризує 
здатність системи забезпечення національ-
ної безпеки (передусім її складової — зброй-
них сил) стримувати військову силу ззовні 
(агресію) чи протидіяти їй. Вказана здат-
ність може бути значно підсилена за умови 
участі в міжнародних системах колективної 
безпеки та у військово-політичних союзах. 
Тому сьогодні найбільш ефективним шля-
хом забезпечення Б. в. вважається форму-
вання загальної колективної системи забез-
печення міжнародної безпеки на принципах 
суверенної рівності, взаємовигідного співро-
бітництва та взаємоповаги до життєво важ-

ливих інтересів суб’єктів міжнародних від-
носин. Внутрішній вимір Б. в. характеризує 
практичну діяльність системи забезпечення 
національної безпеки щодо планування та 
здійснення комплексу заходів, спрямованих 
на підтримку готовності громадян країни, 
суспільства і держави до попередження та 
відбиття можливої агресії, передусім 
суб’єктів державного управління національ-
ною безпекою, складових сектору безпеки та 
здійснення мобілізаційної підготовки еконо-
міки і населення країни.

Безпека гуманітарна — захищеність 
цілей, ідеалів, цінностей і традицій, способу 
життя і культури людини, соціальних груп, 
суспільства в цілому, за якої забезпечується 
їх нормальна життєдіяльність, стійке функ-
ціонування, зокрема дотримання прав, сво-
бод незалежно від раси і статі, етнічної на-
лежності, мови і релігії. Забезпечення Б. г. 
виявляється в послідовному здійсненні захо-
дів, спрямованих на підтримку та інтенсифі-
кацію гуманітарного розвитку суспільства 
згідно з визначеними пріоритетами та за-
гальнонаціональними інтересами. Б. г. є від-
дзеркаленням закономірностей розвитку 
суспільства та його окремих сфер життєді-
яльності, уособлює виникнення в державі го-
строї потреби в удосконаленні гуманітарного 
вектора розвитку суспільних відносин. Б. г. 
досі не виділяється як окрема складова 
націо нальної безпеки багатьма дослідника-
ми, а в нормативних документах немає чітко-
го визначення та розуміння її суті. Зокрема, в 
Законі України “Про основи національної 
безпеки України” гуманітарна і соціальна 
сфери “зливаються”; ці поняття ототожню-
ються також і у наукових дослідженнях. На 
сьогодні не завершена розробка “Концепції 
гуманітарного розвитку України”, розпочата 
ще в 2008 р., де проблеми Б. г. могли б бути 
підняті на загальнодержавний рівень. Понят-
тя Б. г. має кілька вимірів: безпека фізичного 
та психічного здоров’я людини; безпека мож-
ливості вільної самоідентифікації громадян, 
суспільних груп і країн; безпека громадян і 
країн щодо можливостей розвитку та зага-
лом можливостей обирати майбутнє. Б. г. за 
змістом частково збігається з концепцією 
сталого розвитку, що запроваджує ООН, та 
концепцією розвитку людського потенціалу. 
У “Доповіді про гуманітарний розвиток” 
(1994) ООН була запропонована “Концепція 
Б. г.”. Важливість цієї Концепції полягає в 
тому, що вона запропонувала людству відхід 
від класичних понять про безпеку як про вій-
ськову могутність, що може досягатися дер-
жавними структурами через озброєння з ме-
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тою захисту державних кордонів. Саме по-
няття безпеки у вказаній Концепції 
зорієнтоване на кожну конкретну людину: на 
її забезпечення роботою, прибутком, охоро-
ною здоров’я, безпекою навколишнього се-
редовища. Наслідком вивчення та наукового 
й політичного обговорення цієї концепції 
стало створення у 1999 р. Мережі гуманітар-
ної безпеки за участю дванадцяти країн з різ-
них регіонів, які щорічно проводять спільні 
наради, та публікація у 2003 р. доповіді Комі-
сії з Б. г. ЮНЕСКО від самого початку під-
тримувало та просувало цю концепцію через 
участь регіональних, національних та місце-
вих закладів та залучення різноманітних 
установ (навіть військових сил Центральної 
Америки та Африки). Це відповідає зусил-
лям ЮНЕСКО щодо викорінення злиден-
ності, розвитку прав людини, запобігання 
конфліктам. Для цього було проведено низку 
заходів щодо розробки регіональних програм 
дій у цьому напрямі, а також наради на рівні 
міністрів (у межах Мережі Б. г.) та регіональ-
ні міжурядові наради з питань безпеки. У 
цих процесах брали участь різні міжнародні 
та державні установи.

Безпека демографічна (англ. demo-
graphic security) — захищеність держави, су-
спільства та ринку праці від демографічних 
загроз, за якої забезпечується розвиток Укра-
їни з урахуванням сукупності збалансованих 
демографічних інтересів держави, суспіль-
ства й особистості відповідно до Конституції 
України. Демографічні загрози — це такі тен-
денції, внаслідок виникнення і нарощування 
яких створюються негативні кількісні та 
якісні зміни демографічних показників су-
спільства, що впливають на розвиток держа-
ви. З огляду на це мета забезпечення Б. д. по-
лягає в регулюванні кількості населення кра-
їни із збереженням етнопропорційної 
структури та генетичного здоров’я людей. 
Критерієм Б. д. виступає збереження і збіль-
шення середньої тривалості життя, поліп-
шення генетичного і фізичного здоров’я лю-
дей, регулювання кількості населення краї-
ни, збереження етнонаціональної структури. 
Б. д. може бути представлена як стан демо-
графічних процесів, достатній для відтворен-
ня населення без істотної дії зовнішнього 
чинника і забезпечення людськими ресурса-
ми геополітичних інтересів держави; а також 
як функціонування і розвиток популяції в її 
статево-вікових та етнічних параметрах, 
співвідношення її з національними інтереса-
ми держави, що полягають у забезпеченні її 
цілісності, незалежності, суверенітету і збе-
реженні існуючого геополітичного статусу.

Безпека держави — стан держави, що 
забезпечує захист її інтересів, існуючого 
політичного ладу і територіальної ціліснос-
ті, а також відводить загрозу внутрішньої 
дестабілізації або агресії з боку інших дер-
жав. Включає в себе безпеку політичну, 
економічну, військову, екологічну, інфор-
маційну і т. д.

Безпека духовна — захищеність особи, 
суспільства, за якої забезпечуються сприят-
ливі умови для творчого духовного життя і 
здорового соціально-морального розвитку. 
Б. д. є невід’ємною частиною національної 
безпеки. Безпека у цій сфері є важливим прі-
оритетом національної безпеки поряд з вій-
ськовою, політичною, економічною, еколо-
гічною і соціальною. Б. д. як складова націо-
нальної безпеки виражена в якісному рівні 
національної самосвідомості, яка відображає 
традиції життєустрою суспільства, його 
культури та історії, а також рівень морально-
політичної єдності суспільства. Б. д. 
пов’язана з моральністю і патріотизмом та 
знаходить вияв у підтримці народом вну-
трішньої і зовнішньої політики уряду та до-
вірі до влади. Трагедія народів і держав, як 
правило, починається з руйнування їхньої 
духовності, із впровадження у свідомість на-
роду непритаманних національній свідомос-
ті ідей, цінностей і неприйнятних способів їх 
досягнення. Тому забезпечення Б. д. є пріо-
ритетним завданням, оскільки вона виражає 
моральний дух нації, її здатність ставити і 
вирішувати історичні завдання. Духовні 
установки явно чи приховано спрямовують 
будь-яку діяльність кожної людини й усіх 
соціальних структур, а духовні цінності не-
рідко виступають як джерела права і страте-
гічних політичних завдань. Першорядною є 
проблема підвищення ефективності прогно-
зування, оцінки, регулювання духовних і ре-
лігійних процесів на базі основних правових 
і моральних принципів. У міжнародному і 
національному законодавстві є досить бага-
то правових норм, що дають змогу уже зараз 
вирішувати ці проблеми. Однак реальна діє-
вість їх поки ще вкрай мала. Це пов’язано 
насамперед з подекуди недостатньою підго-
товкою у цій сфері представників владних 
структур і більшої частини населення країн. 
Недостатньо виразною є і політика держави 
в цій делікатній сфері. Правовий механізм 
регулювання духовних процесів недопра-
цьований до необхідного для практики ста-
ну: не вистачає відповідних фахівців, ін-
струкцій, методик, положень у відомствах і 
установах. Особливо це стосується право-
охоронної, виховної й освітньої сфер.

Безпека духовна
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Безпека екологічна — складова націо-
нальної безпеки, забезпечення якої передба-
чає діяльність людини, яка не завдає зна-
чних збитків навколишньому природному 
середовищу, компенсує погіршення еколо-
гічної ситуації природоохоронними захода-
ми та сприяє захисту людини, суспільства, 
природи, зберігає екосистеми, враховує не-
обхідність підтримки екологічного балансу в 
біосфері. Уявлення про Б. е. перебувають у 
стані становлення і стосуються дуже склад-
ної сфери взаємодії людини і суспільства з 
природою, опис якої потребує системних, 
міжпредметних досліджень, які почали роз-
виватися лише у 70-ті рр. ХХ ст. Їх поява 
була викликана глобальними негативними 
наслідками для природи та людини розви-
тку науково-технічного прогресу, усвідом-
ленням соціально-екологічної відповідаль-
ності суспільства за майбутнє всього живого 
на планеті та необхідності забезпечення Б. е. 
в умовах наростання глобальної екологічної 
кризи. Загальновизнаного визначення Б. е. 
не існує, воно набуває різного змісту відпо-
відно до тих підходів, які використовують 
дослідники. Розуміння та трактування сут-
ності Б. е. залежить від форм та способів ви-
ділення, опису екологічних об’єктів, визна-
чення в них місця і ролі людини, діяльність 
якої розглядається та кваліфікується як еко-
логічно безпечна або небезпечна. Уявлення 
про екологічні об’єкти формуються екологі-
єю — міждисциплінарною галуззю знань про 
багаторівневі системи в природі і суспільстві 
та їх взаємодію. Особливу увагу ця наука 
приділяє опису сукупності та характеру 
зв’язків у системі, структуру якої складають 
організми та їх навколишнє середовище. 
Системоутворюючим елементом у структурі 
визначається той організм, який розгляда-
ється як центральний. Залежно від нього 
формується уявлення про навколишнє се-
редовище. Така структура знань про екоси-
стему дає змогу сформулювати дві важливі 
альтернативи їх опису, коли центральним 
об’єктом можливо розглядати або живу при-
роду, біосферу в цілому (біоцентрична точка 
зору), або людину (антропоцентрична точка 
зору). Уявлення про середовище існування 
будь-якого об’єкта, в тому числі і людини, 
можуть формуватися двома полярними спо-
собами: в рамках або натуралістичного, або 
діяльнісного підходів.

Безпека економічна (англ. еconomic 
security) — стан національної економіки, за 
якого зберігається економічна стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз та задовольня-
ються потреби й економічні інтереси особи, 

суспільства, держави; характеристика осно-
вних існуючих параметрів життєзабезпечен-
ня особи, суспільства, держави. Б. е. має 
складну внутрішню структуру, яка містить 
три найважливіших елементи: 1) економічну 
незалежність, що означає насамперед мож-
ливість здійснення державного контролю 
над національними ресурсами, спромож-
ність використовувати національні конку-
рентні переваги для забезпечення рівноправ-
ної участі у міжнародній торгівлі та коопера-
ційних зв’язках; 2) стійкість і стабі ль ність 
національної економіки, що передбачає міц-
ність і надійність усіх елементів економічної 
системи, захист усіх форм власності, ство-
рення гарантій для ефективної підприєм-
ницької діяльності, стримування дестабілі-
зуючих факторів; 3) здатність до самороз-
витку і прогресу, тобто спроможність 
самостійно реалізовувати і захищати націо-
нальні економічні інтереси, здійснювати по-
стійну модернізацію виробництва, ефектив-
ну інвестиційну та інноваційну політику, 
розвивати інтелектуальний та трудовий по-
тенціал країни. Основні принципи Б. е.: прі-
оритет прав і свобод людини і громадянина; 
верховенство права; пріоритет договірних 
(мирних) засобів у розв’язанні конфліктів; 
своєчасність і адекватність заходів захисту 
національних інтересів реальним та потен-
ційним загрозам; чітке розмежування повно-
важень та взаємодія органів державної влади 
у забезпеченні Б. е.; баланс і взаємореаліза-
ція інтересів особи, сім’ї, суспільства, держа-
ви у забезпеченні Б. е.; своєчасність та адек-
ватність заходів, пов’язаних із відверненням 
загроз і захистом національних економічних 
інтересів; надання пріоритету мирним захо-
дам у вирішенні як внутрішніх, так і зовніш-
ніх конфліктів економічного характеру; інте-
грація національної Б. е. з міжнародною без-
пекою. Об’єкт Б. е. становить держава, її 
конституційний лад, суверенітет, територі-
альна цілісність і недоторканність, економіч-
на система та суспільство, його духовні, мо- 
рально-етичні, культурні, історичні, інтелек-
туальні та матеріальні цінності, інформа ційне 
і навколишнє природне середовище та при-
родні ресурси, а також людина і громадянин, 
їхні конституційні права і свободи. Держава 
є не тільки об’єктом, але й основним 
суб’єктом національної Б. е. і здійснює свої 
функції в цій сфері через органи законодав-
чої, виконавчої та судової гілок влади. 
Суб’єктами Б. е. є громадяни та їх об’єд-
нання, що має всіляко заохочуватися держа-
вою. В Конституції України чітко зазначено, 
що поряд із захистом суверенітету і терито-
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ріальної цілісності України забезпечення її 
Б. е. є найважливішою функцією держави і 
справою всього українського народу. Б. е. 
притаманний інтегральний характер, оскіль-
ки вона є результатом спільних зусиль усієї 
нації, що проявляється через дії всіх гілок 
влади на всіх рівнях (від всеукраїнського до 
місцевого), наявних у державі сил і засобів, 
об’єднань громадян і окремих осіб. Основни-
ми напрямами забезпечення Б. е. України 
можна вважати: створення умов для зрос-
тання економіки і підвищення її конкурен-
тоспроможності; прискорення прогресивних 
структурних та інституціональних змін в 
економіці; вдосконалення антимонопольної 
політики; подолання “тінізації” економіки.

Безпека етнополітична — рівень ста-
більності системи взаємовідносин між пред-
ставниками різних етнічних спільностей, ет-
нічними групами та державою, у процесі 
яких узгоджуються і реалізуються їхні ін-
тереси, забезпечуються права і свободи гро-
мадян незалежно від їх етнічної належності. 
Абсолютна стабільність можлива лише в за-
критих, змодельованих системах. У реаль-
них умовах функціонування соціальної си-
стеми під впливом внутрішніх і зовнішніх 
чинників відбуваються зміни стану віднос-
ної стабільності й нестабільності, що є дже-
релом розвитку цієї системи або можуть 
призвести до її руйнації. Саме тому, якщо 
розглядати Б. е. через категорію стабільнос-
ті, то можливо лише стверджувати про її рі-
вень (ступінь), що забезпечує існування та 
безпечний розвиток цієї системи етнополі-
тичних відносин. Важливими складовими 
Б. е. є: безпека етнічних спільнот (в еконо-
мічному, політичному, соціальному та ін. ви-
мірах); стан взаємовідносин між різними ет-
нічними групами, за якого попереджаються 
деструктивні, насильницькі етнічні конфлік-
ти; стан взаємовідносин між етнічними гру-
пами та державою, за якого узгоджуються й 
реалізуються їх життєво важливі інтереси. 
Об’єктами забезпечення Б. е. є: Людина 
(громадянин), права і свободи якої захища-
ються у встановленому Законом порядку не-
залежно від її етнічної належності; Суспіль-
ство, яке складається з представників різних 
етнічних спільнот. Конструктивна, нена-
сильницька взаємодія між різними етнічни-
ми групами є важливою умовою забезпечен-
ня етнополітичної складової стабільності 
політичної системи суспільства. Держава, її 
конституційний лад, територіальна ціліс-
ність та суверенітет. При цьому в забезпе-
ченні етнополітичної безпеки важливе зна-
чення має узгодження інтересів титульної в 

державі нації та представників етнічних 
меншин. Національні інтереси необхідно 
розглядати не в етнічному, а в політичному 
значенні. Досить часто має місце розходжен-
ня між декларованими принципами та ре-
альним підходом до проблеми забезпечення 
національних інтересів. У разі коли під 
націо нальними інтересами та безпекою ро-
зуміються переважно інтереси і безпека до-
мінуючої етнічної спільноти, а інтереси ін-
ших етнічних спільнот розглядаються як 
друго рядні або ігноруються взагалі, виникає 
ситуація, яка сприяє формуванню конфрон-
таційних інтересів різних етнічних груп, що 
є джерелом загострення міжетнічних супер-
ечностей та виникнення збройних конфлік-
тів, що нерідко призводять до розпаду дер-
жав, втрати ними суверенітету і територіаль-
ної цілісності. Суб’єктами забезпечення Б. е. 
є як державні структури, так і окремі грома-
дяни, їх об’єднання, що здійснюють ціле-
спрямовану діяльність із забезпечення етно-
політичної стабільності. Система Б. е. є під-
системою системи національної безпеки, і 
тому недостатня ефективність державної по-
літики безпеки в етнополітичній сфері нега-
тивно відображається на інших видах безпе-
ки: політичній, економічній, соціальній, гу-
манітарній, екологічній, воєнній тощо.

Безпека зовнішньополітична — стан 
зовнішньополітичної сфери держави, за якої 
забезпечуються її поступальний розвиток, 
своєчасне виявлення і нейтралізація де-
структивних факторів впливу (загроз, ви-
кликів, небезпек), детермінованих міжнарод-
ним життям; напрям діяльності держави, на-
цілений на здійснення спрямованого впливу 
на об’єкти її зовнішньополітичних інтересів з 
метою забезпечення національної безпеки. 
На відміну від систем регіональної, колек-
тивної, міжнародної безпеки, струк турно-
функціональні характеристики яких поши-
рюються на групи держав або все світове 
співтовариство, Б. з. є безпековою характе-
ристикою насамперед конкретної країни. За-
грозами Б. з. держави є: посягання на її дер-
жавний суверенітет; висування територіаль-
них претензій або реалізація інших форм 
зазіхання на територіальну цілісність; спро-
би втручання у внутрішні справи держави з 
боку інших держав або наддержавних 
об’єднань; воєнно-політична нестабільність у 
регіоні та світі; регіональні та локальні війни 
(військові конфлікти) у світі та поблизу кор-
донів країни; поширення міжнародного те-
роризму; зовнішнє стимулювання сепара-
тистських настроїв всередині країни; не-
контрольована міграція тощо. Основними 
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напря мами забезпечення Б. з. є: створення 
сприятливих зовнішньополітичних умов для 
поступального економічного, соціального, 
духовно-культурного розвитку країни; запо-
бігання втручанню у внутрішні справи краї-
ни, відвернення посягань на її державний су-
веренітет та територіальну цілісність з боку 
інших держав; забезпечення повноправної 
участі в міжнародній та регіональних систе-
мах колективної безпеки; сприяння усунен-
ню конфліктів, насамперед у суміжних регіо-
нах; участь у міжнародній миротворчій ді-
яльності під егідою ООН, ОБСЄ та інших 
міжнародних організацій у сфері безпеки; 
участь у заходах щодо боротьби з міжнарод-
ними організованими злочинними угрупо-
ваннями та міжнародним тероризмом; про-
тидія поширенню ядерної, інших видів зброї 
масового ураження та засобів її доставки. 
Основи забезпечення Б. з. України визнача-
ються Конституцією України та національ-
ним законодавством з питань національної 
безпеки. Чинне законодавство пов’язує за-
безпечення національних інтересів і безпеки 
з підтриманням мирного і взаємовигідного 
співробітництва з членами міжнародного 
співтовариства за загальновизнаними прин-
ципами і нормами міжнародного права. На 
досягнення цієї мети спрямовані й інші зако-
нодавчо визначені напрями діяльності дер-
жави: забезпечення дипломатичними та ін-
шими засобами і методами, передбаченими 
міжнародним правом, захисту суверенітету, 
територіальної цілісності та непорушності 
державних кордонів України, її політичних, 
економічних, енергетичних та інших інтере-
сів; сприяння міжнародному миру і безпеці у 
світі, участь у всеосяжному політичному діа-
лозі для підвищення взаємної довіри держав, 
подолання традиційних і нових загроз безпе-
ці; дотримання Україною політики позабло-
ковості, що означає неучасть України у 
військово-політич них союзах, пріоритетність 
участі в удосконаленні та розвитку європей-
ської системи колективної безпеки, продо-
вження конструктивного партнерства з Ор-
ганізацією Північноатлантичного договору 
та іншими військово-політичними блоками з 
усіх питань, що становлять взаємний інтерес; 
запобігання конфліктам у регіонах, що ме-
жують з Україною, та врегулювання наявних 
конфліктів. Суб’єктами забезпечення Б. з. як 
складової національної безпеки є Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет Мі-
ністрів України, Рада національної безпеки і 
оборони України, центральні органи вико-
навчої влади в межах їхніх повноважень, ви-
значених Конституцією і законами України.

Безпека інтелектуальна — це складо-
ва національної безпеки держави, в рамках 
якої забезпечується такий стан внутрішніх і 
зовнішніх умов діяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання чи особистості, 
який дає змогу нейтралізувати або виключи-
ти можливість втрати об’єктів інтелектуаль-
ної власності, інформації про них та їх носі-
їв, а також витік інформації про створення, 
користування та зберігання об’єктів інтелек-
туальної власності. Об’єкт Б. і. — носій інте-
лекту, об’єкт інтелектуальної власності та 
джерела інформації про нього, а також май-
нові права інтелектуальної власності 
суб’єкта господарювання. Предмет Б. і. — 
ціннісна властивість об’єкта інтелектуальної 
безпеки, використання якої дасть можли-
вість суб’єкту господарювання створити 
конкурентну пере вагу та отримати додатко-
вий прибуток. Суб’єкт Б. і. — підрозділ, який 
забезпечує інтелектуальну безпеку суб’єкта 
господарювання. Виклик Б. і. — стан вну-
трішніх і зовнішніх умов діяльності суб’єкта 
господарювання, який формується внаслі-
док дій з боку особи (фізичної чи юридич-
ної) чи сукупності осіб, розвиток яких може 
призвести до змін, що погіршать умови існу-
вання об’єктів інтелектуальної безпеки та 
які спонукають суб’єкта господарювання до 
вжиття запобіжних заходів для протидії та-
ким діям. Небезпека Б. і. — стан внутрішніх і 
зовнішніх умов діяльності суб’єкта господа-
рювання, який формується внаслідок дій з 
боку особи (фізичної чи юридичної) чи су-
купності осіб, спрямованих на створення 
можливості негативного впливу на існуван-
ня об’єктів Б. і. та які спонукають суб’єкта 
господарювання до вжиття як запобіжних 
заходів, так і заходів захисного характеру 
щодо протидії таким діям. Загроза Б. і. — 
стан внутрішніх і зовнішніх умов діяльності 
суб’єкта господарювання, який формується 
внаслідок дій з боку особи (фізичної чи юри-
дичної) чи сукупності осіб, спрямованих на 
готовність справляння негативного впливу 
на існування об’єктів інтелектуальної безпе-
ки, у результаті яких суб’єкт господарюван-
ня зазнає збитків у межах своєї діяльності та 
які спонукають його до вжиття заходів за-
хисного характеру щодо протидії таким 
діям. Сучасними загрозами Б. і. України є: 
моральна і матеріальна недооцінка держа-
вою праці учених і фахівців з вищою осві-
тою; заниження соціальної значущості уче-
них і фахівців з вищою освітою в суспіль-
стві; непрестижність професій, пов’я заних з 
наукою і працею на державу; небажання мо-
лодих людей займатися наукою; зниження 
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якості дипломних і випускних робіт, що за-
хищаються, а також дисертацій на здобуття 
вченого ступеня; небажання або неможли-
вість учених і фахівців з вищою освітою пра-
цювати за профілем підготовки; “відплив 
мізків” за межі України; використання уче-
них і фахівців з вищою освітою не за напря-
мом отриманої спеціальності; поступове ста-
ріння і брак наукових кадрів за низкою на-
прямів. Вказані загрози можуть призвести 
до величезних збитків, що завдаються країні 
(політичні, соціальні, економічні тощо), які 
не піддаються матеріальній оцінці і віднов-
люються протягом тривалого часу. Під за-
хистом у сфері інтелектуальної власності і 
захистом об’єктів інтелектуальної власності 
слід розуміти різні заходи, спрямовані на за-
безпечення Б. і.

Безпека інформаційна (англ. — 
information security) — стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів людини, суспіль-
ства і держави, за якого усувається можли-
вість заподіяння шкоди через: неповноту, 
невчасність та недостовірність інформації, 
що використовується; негативний інформа-
ційний вплив; негативні наслідки застосу-
вання інформаційних технологій; несанкціо-
новане поширення, використання і пору-
шення цілісності, конфіденційності та 
доступності інформації. Суб’єктами забезпе-
чення Б. і. України слід вважати систему 
державних та недержавних інституцій, а та-
кож громадян України, об’єднаних спільною 
метою щодо захисту національних інтересів 
в інформаційній сфері. До суб’єктів забезпе-
чення Б. і. України належать: держава, що 
здійснює свої функції через відповідні орга-
ни державної влади шляхом створення си-
стеми забезпечення Б. і.; громадяни, органі-
зації та об’єднання, що наділені повноважен-
нями із забезпечення Б. і. відповідно до 
чинного законодавства. Можна розділити 
поняття Б. і. на дві основні складові: гумані-
тарну та технологічну. Забезпечення Б. і. 
України має здійснюватися за такими прин-
ципами: свобода збирання, зберігання, вико-
ристання та поширення інформації; досто-
вірність, повнота та неупередженість інфор-
мації; обмеження доступу до інформації 
виключно на підставі закону; гармонізація 
особистих, суспільних і державних інтересів; 
запобігання правопорушенням в інформа-
ційній сфері; економічна доцільність; гармо-
нізація українського законодавства в інфор-
маційній сфері з міжнародним; пріоритет-
ність національної інформаційної продукції. 
Загальними методами забезпечення Б. і. є: 
правові, економічні, програмно-технічні.

Безпека колективна — система взаєм-
них зобов’язань групи держав щодо забезпе-
чення миру і стабільності, протидії експансії 
потенційного агресора, яка складається з 
компонентів: 1) загальновизнаних принци-
пів і норм міжнародного права, найважливі-
шими з яких є заборона застосування сили 
чи погрози силою у міжнародних відноси-
нах; розв’язання міжнародних суперечок ви-
ключно мирними засобами; суверенна рів-
ність держав; поважання основних прав і 
свобод людини; невтручання держав у вну-
трішні справи одна одної; 2) засобів мирного 
розв’язання міжнародних суперечок; 3) ко-
лективних заходів для запобігання актам 
агресії та усунення загрози мирові; 4) колек-
тивних заходів із роззброєння; 5) заходів, 
спрямованих на зміцнення довіри між дер-
жавами.

Безпека міжнародна — стан міжна-
родних відносин, за якого суттєво мінімізу-
ються (в ідеалі виключаються) ризики та 
загрози безпеці країн і народів; діяльність 
держав, міжнародних інститутів та органі-
зацій, спрямована на підтримання такого 
стану; універсальна система механізмів і га-
рантій, що виключають нелегітимне засто-
сування сили в регіональному та світовому 
масштабах. Б. м. можна трактувати як стан 
відсутності прямої чи прихованої загрози 
виникнення конфліктів або здатність про-
відних держав світу чи колективних міжна-
родних інституцій (організацій) ефективно 
їм протидіяти. Вона є результатом складної 
взаємодії багатьох держав, влада кожної з 
яких об’єктивно прагне реалізувати власні 
безпекові підходи. У кінцевому підсумку, в 
міжнародних відносинах встановлюється 
певна система безпеки, до якої більшість 
держав змушена адаптуватись. У сучасних 
умовах забезпечення Б. м. розглядається як 
одна з найважливіших функцій світового 
співтовариства, основу якої визначають 
процеси зміцнення взаєморозуміння та вза-
ємної довіри у міждержавних відносинах, 
роззброєння та нерозповсюдження зброї 
масового ураження, своєчасне та ефективне 
регулювання конфліктних ситуацій тощо. 
При цьому поняття Б. м. не тотожне про-
стій сумі національних безпек держав світу, 
тобто міжнародну безпеку не можна уявити 
як ситуацію, за якої досягнення стану га-
рантованої безпеки окремими державами 
світу автоматично призводить до стану за-
гального миру і стабільності. Б. м. розрізня-
ють: за масштабами (національна — регіо-
нальна — загальна), за сферами (воєнна, 
економічна, екологічна, технологічна, ін-
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формаційна, соціальна, гуманітарна та ін.), 
за суб’єктами (суспільства, держави, над-
державного об’єднання тощо). Досвід люд-
ства дає підстави виокремити п’ять типів 
систем Б. м.: 1) унілатеральну, що реалізу-
ється через індивідуальні зусилля однієї 
держави. Держава реалізує власну безпеку 
самостійно, застосовуючи певний тип зо-
внішньої політики, яка може бути спрямо-
вана на гегемонію, ізоляцію, нейтралітет, 
позаблоковість чи навіть автаркію; 2) рів-
новаги сил, що ґрунтується на відсутності 
чітко вираженого полюса в міжнародній 
системі та принципі взаємності загроз. 
Кожна держава у такій системі фактом сво-
го існування та потенційною могутністю є 
загрозою для інших держав, а стабільність у 
відносинах між ними випливає із балансу 
загроз. “Концерт держав” чи біполярна си-
стема 50–90-х рр. XX ст. є варіантами такої 
системи, яку Р.  Арон називав “рівновагою 
страху”; 3) блокову, яка є масштабнішим ва-
ріантом системи рівноваги сил, оскільки 
рівновага і стабільність у ній залежать від 
могутності блоків. Кожна з держав намага-
ється гарантувати свою безпеку через 
участь у діяльності одного з військово-
політичних альянсів (союзів, коаліцій). Так, 
вони отримують гарантії допомоги на випа-
док війни, але й змушені рахуватися з ризи-
ком втягнення у збройний конфлікт згідно 
з casus foederis. У такій системі уряди окре-
мих держав змушені розв’язувати дилему, 
альтернативами якої є: самостійні дії дер-
жави у сфері безпеки з усіма ризиками, що 
звідси випливають; вступ до одного з 
військово-полі тичних блоків та ризик мож-
ливої участі держави у збройному конфлік-
ті згідно з узятими зобов’язаннями; 4) ко-
лективну, пов’я за ну з багатосторонніми вза-
ємними гарантіями безпеки держав, 
укладенням відповідних міжнародних дого-
ворів і конвенцій, режимом обов’язкового 
дотримання урядами держав міжнародних 
зобов’язань. Після Другої світової війни 
1939–1945 рр. окремі елементи колективної 
безпеки були кодифіковані в Статуті ООН. 
Однак косовська криза та війна в Іраку 
2003 р. поставили під сумнів не лише систе-
му міжнародного права, а й усталені норми 
міждержавних відносин. Загалом колектив-
на система Б. м. ніколи не мала прецедентів 
у історії, незважаючи на постійні спроби її 
створити; 5) коопераційну, що полягає у 
прагненні більшості держав світу до спів-
праці, яку владні еліти вважають більш ба-
жаною, ніж конфронтацію. Ця система 
ґрунтується на окремих угодах, які встанов-

люють клімат довіри та роблять можливою 
співпрацю держав з тих чи інших питань, 
що становлять спільний інтерес.

Безпека національна — захищеність 
життєво важливих інтересів людини і грома-
дянина, суспільства і держави (національ-
них інтересів), за якої забезпечуються ста-
лий розвиток суспільства, своєчасне вияв-
лення, запобігання і нейтралізація загроз 
національним інтересам у різних сферах 
життєдіяльності суспільства та держави. Іс-
нують два підходи щодо операціоналізації 
поняття Б. н. Згідно з першим підходом Б. н. 
розглядається в контексті захисту націо-
нальних інтересів, а згідно з другим — базис-
них цінностей суспільства. У межах обох 
підходів виникає ключова проблема — ви -
значення множини національних інтересів, 
або множини національних цінностей. Про-
блема може бути зведена до тріади питань: 
національні цінності (інтереси) — які, кого, 
за рахунок кого (чого) їх захищати (реалізо- 
вувати)? Однозначно відповісти на ці запи-
тання поза межами політичного процесу 
(компромісу) досить важко. Коли поняття 
Б. н. увійшло в політичний лексикон на За-
ході, воно використовувалося як синонім 
обороноздатності держави і фактично до се-
редини 80-х рр. ХХ ст. під цим поняттям го-
ловним чином розуміли воєнну та політичну 
безпеку. З початку 90-х рр. у теоретичних 
дослідженнях, філософсько-соціологічній та 
політичній літературі поняття Б. н. та про-
блему її забезпечення розглядають з ураху-
ванням економічних, соціокультурних та ін-
ших чинників. Сьогодні певною мірою сфор-
мувалось загальне розуміння базових 
категорій, які використовуються під час 
розв’язання проблеми Б. н., що сприяє роз-
робці достатньо структурованих, з відносно 
чітким понятійним апаратом керівних доку-
ментів з питань її забезпечення. Є розумін-
ня, що Б. н. — досить складне соціально-
політичне явище, яке відображає наслідки 
багатогранної життєдіяльності, накопиче-
ний історичний досвід, уподобання і культу-
ру кожної людини (індивіда), суспільства, 
держави, загалом земної цивілізації, що воно 
має багато відтінків, закріплених правом як 
сукупний стан, який акумулює безкінечну 
множину видів збитків, а також можливих 
уявлень про загрози та їх наслідки. Але до 
цього часу у дослідників відсутня єдина 
думка, що доцільно розуміти під поняттям 
Б. н. — стан чи категорію, яка характеризує 
стан.

Безпека регіональна — система відно-
син між країнами тих чи інших регіонів сві-
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ту, за якої країни отримують можливість су-
веренного визначення форм і шляхів свого 
економічного, політичного та культурного 
розвитку, перебуваючи при цьому вільними 
від загрози війн (збройних конфліктів), еко-
номічних і політичних диверсій, а також 
втручання у їх внутрішні справи. Б. р. є орга-
нічною частиною міжнародної безпеки та 
формою реалізації безпеки національної. 
Відповідно до Статуту ООН допускається 
створення регіональних угод та інститутів   
(у тому числі безпекового характеру), якщо 
це не суперечить принципам Організації. 
Об’єднання країн у регіональні групи, як 
правило, здійснюється добровільно, набува-
ючи при цьому спрямованості на реалізацію 
мирних цілей їх розвитку. Необхідність та 
специфіка Б. р. визначається культурно-
історичною, економічною та політичною різ-
номанітністю сучасного світу, який одночас-
но залишається цілісним та взаємозалеж-
ним. Геополітичні відмінності сучасної 
епохи, нерівномірність розвитку різних регі-
онів світу, міжнародний поділ праці та інші 
чинники визначають регіональну спільність 
(подібність) економічних, політичних, воєн-
них та інших державних інтересів, що закрі-
плюється створенням воєнно-політичних та 
політико-економічних організацій (блоків, 
союзів, коаліцій) на кшталт НАТО, ЄС, 
ОДКБ тощо. Подібна спільність отримує до-
датковий вираз у розробці та підписанні 
міжнародних договорів і угод, які поширю-
ються на групу компактно розміщених країн 
певного регіону (наприклад, договори про 
створення без’ядерних зон).

Безпека соціальна (англ. social 
security) — такий стан розвитку держави, за 
якого вона здатна забезпечити гідний рівень 
життя населення незалежно від впливу вну-
трішніх та зовнішніх загроз. Б. с. як складо-
ва національної безпеки є процесом досяг-
нення стану захищеності від загроз соціаль-
ним інтересам. Від національних інтересів 
відокремлюються соціальні, а від загроз на-
ціональній безпеці — загрози соціальній та 
іншим сферам, тобто під Б. с. розуміється як 
такий стан суспільства, в тому числі усіх 
основних сфер виробництва, соціальної 
сфери, охорони внутрішнього конституцій-
ного порядку, зовнішньої безпеки, за якого 
забезпечується номінальний рівень соціаль-
них умов та соціальних благ — матеріаль-
них, санітарно-епідеміо логічних, екологіч-
них тощо, які визначають якість життя лю-
дини і су спільства в цілому, та гарантується 
мінімальний ризик для життя, фізичного та 
психічного здоров’я людей. Наразі теоре-

тичні основи забезпечення Б. с. перебува-
ють на стадії формування. Існують 
об’єктивні причини такого стану в питаннях 
методологічного забезпечення Б. с.: власне 
категорія “Б. с.” була фактично узаконена 
тільки в січні 1997 р. після схвалення Вер-
ховною Радою України Концепції (основ 
державної політики) національної безпеки 
України. Раніше проблема забезпечення без-
пеки зводилась, як правило, до безпеки дер-
жави. На момент набуття Україною держав-
ного суверенітету самого поняття “націо-
нальні соціальні інтере си України”, яке є 
першоосновою інструментарію та механізму 
дослідження системи Б. с., не існувало. Про-
те саме на базі чіткого та однозначного (тоб-
то визначеного на офіційно-норма тивному 
рівні) уявлення про національні соціальні 
інтереси України як сукупності її життєво 
важливих потреб та цільових настанов існу-
вання можна сформувати головні завдання 
системи забезпечення Б. с.

Безперервної освіти концепція — 
модель формування і розвитку особистості 
впродовж усього її життя. В основі цієї кон-
цепції — три принципи: 1) безперервність; 
2) демократизація; 3) функціональність 
освіти. Реалізація Б. о. к. передбачає ство-
рення систем освіти, відкритих для людей 
будь-якого віку, які сприяють постійному 
розвитку індивіда та супроводжують його 
впродовж усього життя, залученню до безпе-
рервного оволодіння знаннями, уміннями та 
навичками, забезпеченню нової підготовки в 
разі необхідності, стимулюванню постійної 
самоосвіти. Основні напрями підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників також мають відповідати потре-
бам тих, хто навчається. 

Безпечні умови праці — умови праці, 
за яких вплив на працівників шкідливих та 
небезпечних виробничих факторів виключе-
но або рівні їх впливу не перевищують вста-
новлені нормативи.

Безпідставне придбання або збере-
ження майна — у цивільному праві підста-
ва для визнання недійсним придбання або 
збереження майна однією особою за рахунок 
іншої без встановленого законом або угодою 
права (напр., помилкове одержання грошей 
за поштовим переказом однофамільцем дій-
сного одержувача). Таке майно підлягає не-
заперечному поверненню в натурі або повер-
тається його вартість на момент придбання. 
Особа, яка безпідставно одержала майно, 
зобов’язана також повернути або відшкоду-
вати всі доходи, які вона мала або повинна 
була мати з цього майна відтоді, коли дізна-
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лася або повинна була дізнатися про безпід-
ставність одержання майна. Водночас ця 
особа має право вимагати відшкодування 
зроблених нею необхідних витрат на майно з 
того моменту, з якого вона зобов’язана по-
вернути доходи.

Безповоротна фінансова допомо-
га — це сума коштів, передана платнику по-
датку згідно з договорами дарування, інши-
ми подібними договорами, які не передбача-
ють відповідної компенсації чи повернення 
таких коштів (за винятком бюджетних дота-
цій і субсидій), чи без укладення таких угод; 
сума безнадійної заборгованості, відшкодо-
вана кредитору позичальником після спи-
сання такої безнадійної заборгованості; сума 
заборгованості платника податку перед ін-
шою юридичною чи фізичною особою, що 
залишилася нестягнутою після закінчення 
строку позовної давності; кредит або депо-
зит, наданий платнику податку без встанов-
лення строків повернення його основної 
суми, за винятком кредитів, наданих під без-
строкові облігації, та депозитів до запитання 
у банківських установах. 

Безповоротні витрати — виплати, які 
вже зроблено і неможливо відшкодувати 
прийняттям чи неприйняттям конкретного 
проекту.

Безпосередній керівник — найближ-
чий керівник, якому прямо підпорядкований 
державний службовець.

Безпосередність судового розгля-
ду — одна із загальних умов судового роз-
гляду цивільної та кримінальної справи, яка 
полягає в тому, що суд чи суддя в процесі 
розгляду будь-якої кримінальної або цивіль-
ної справи повинні особисто й безпосеред-
ньо дослідити в судовому засіданні всі зібра-
ні у справі докази шляхом допиту підсудних, 
потерпілих, свідків, заслухати висновки екс-
пертів і в разі необхідності їх допитати, огля-
нути місце події і речові докази, оглянути та 
оголосити протоколи слідчих дій та інші до-
кументи. У цивільному процесі, на відміну 
від кримінального, допускається виняток з 
Б. с. р., напр. неявка однієї зі сторін в судове 
засідання не є безумовною перешкодою для 
вирішення справи по суті.

Безпосередня демократія — одна iз 
форм демократiї, повновладдя народу, що 
здійснюється шляхом прямого волевиявлен-
ня. Основнi форми закрiпленi в Конституцiї 
України — це всенародне обговорення і все-
народне голосування (референдум); вибори 
до Рад; накази виборцiв депутатам; звiти 
депутатiв перед виборцями, а також перед 
колективами і громадськими органiзацiями, 

якi висунули їх кандидатами в депутати; 
звiти виконавчих i розпорядчих органiв, 
iнших створюваних Радами органiв перед 
населенням; вiдкликання депутата; збори 
виборцiв; народний контроль.

Безризикова ставка дохідності — став-
ка дохідності за інвестиціями, що мають най-
менший рівень ризику та високу ліквідність.

Безризиковий актив — актив, дохід-
ність якого визначена та відома початку во-
лодіння цим активом.

Безробітний — особа віком від 15 до 70 
років, яка через відсутність роботи не має за-
робітку або інших передбачених законодав-
ством доходів як джерела існування, готова 
та здатна приступити до роботи.

Безробіття — соціально-економічне яви-
ще, за якого частина осіб не має змоги реалі-
зувати своє право на працю та отримання за-
робітної плати (винагороди) як джерела іс-
нування.

Безробіття структурне (англ. structu-
ral unemployment) — частина повного безро-
біття, зумовлена суперечністю між фактич-
ною кваліфікацією робітників і тією, що ви-
магається при зміні структури виробництва.

Безробіття фрикційне (англ. frictional 
unemployment) — частина повного безробіт-
тя, яке зумовлене людьми, що не мають ро-
боти протягом короткого періоду часу, або 
при переході з однієї роботи на іншу, або під 
час пошуку своєї першої роботи.

Безробіття циклічне (англ. cусlical 
unemployment) — безробіття, яке перевищує 
його нормальний рівень, що виникає під час 
рецесії (спаду) економіки.

Безспірні факти — в цивільному праві 
і процесі обставини, що мають значення для 
правильного вирішення цивільної справи, 
про існування яких сторони не спорять. 
Факт є безспірним, якщо він підтверджуєть-
ся поясненнями позивача й відповідача — за 
твердженнями однієї сторони і визнанням 
другої.

Безстрокова позика — внутрішній 
державний займ, що випускається без 
зобов’язання повернення капітальної суми 
боргу у визначений термін. При безстроко-
вій позиці держава періодично виплачує від-
сотки. Залежно від стану державних фінан-
сів і грошового ринку держава може вико-
ристовувати своє право погашення боргу 
шляхом тиражу або скупки боргових 
зобов’язань на ринку по курсу дня. 

Безстрокові цінні папери — цінні па-
пери, які не мають встановленого строку по-
гашення чи мають строк погашення більш як 
10 років з моменту їх емісії (випуску) або 
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згідно з умовами емісії передбачають право 
емітента приймати одноособове рішення про 
продовження строку погашення (ліквідації) 
таких цінних паперів, незалежно від загаль-
ного строку дії таких цінних паперів. 

Безхазяйне майно — майно, що не має 
власника або власник якого невідомий. Б. м. 
надходить у власність держави, міських, 
сільських громад за рішенням місцевих ор-
ганів влади.

Бенефіціар — набувач благодійної до-
помоги (фізична особа, неприбуткова орга-
нізація або територіальна громада), що одер-
жує допомогу від одного чи кількох благо-
дійників для досягнення цілей, визначених 
законодавством.

Бенефіціарна одиниця нерухомості — 
одиниця нерухомого майна, власник або ко-
ристувач якої отримує певні вигоди матеріаль-
ного або нематеріального характеру в резуль-
таті обтяження відповідними зобо в’я зан нями 
іншої особи, у власності якого знаходиться 
інша одиниця нерухомого майна.

Бенілюкс — економічний союз у Захід-
ній Європі, до складу якого входять три су-
сідні монархії — Бельгія, Нідерланди і Люк-
сембург, розміщені в Північно-Східній час-
тині Європи між Францією і Німеччиною і 
омиваються водами Північного моря. Площа 
Б. становить 74 640 км2, населення — 
27 911 071 осіб (2010 р.). Густота населен-
ня — 373,9 осіб/км2. Назва Б. складається з 
перших букв назв країн-членів. Початком 
формування Б. можна вважати 25 червня 
1921 р., коли був підписаний договір між 
Бельгією і Люксембургом про створення 
економічного союзу. Це був договір про 
створення бель гійсько-люксембурзького 
економічного союзу. Він ліквідовував митні 
платежі та інші перешкоди у торгівлі між 
цими країнами та встановлював єдиний та-
риф для третіх країн і забезпечував вільний 
обмін послугами. У 1932 р. була підписана 
конвенція між Бельгією, Нідерландами і 
Люксембургом, яка передбачала можливість 
ліквідації митних зборів у торгівлі між цими 
країнами. Але через політичні події в Європі 
того часу та економічну кризу 30-х рр. перша 
спроба створення Б. не була реалізована. У 
1943 р. емігрантські уряди Бельгії, Нідер-
ландів та Люксембургу в Лондоні підписали 
валютну угоду трьох держав для регулюван-
ня взаємних платежів у повоєнний період і 
зміцнення економічних зв’язків, а в 1944 — 
митну конвенцію, яка через військові дії на-
була чинності лише в 1948 р. Згідно з цим 
документом скасовувалися всі митні плате-
жі в торгівлі між цими країнами і був введе-

ний найнижчий в Західній Європі митний 
тариф на торгівлю з третіми країнами. Були 
створені і органи союзу трьох держав — Рада 
Економічного союзу, Адміністративна митна 
рада, Рада торговельних угод, а з 1947 р. в 
Брюсселі розпочав роботу Генеральний се-
кретаріат. Результатом інтеграційних проце-
сів стало підписання в 1949 р. Договору про 
попередній економічний союз, який усував 
кількісні та інші обмеження в торгівлі між 
країнами-підписантами і передбачав коор-
динацію валютної політики. В 1953 р. були 
підписані Протокол про прискорення проце-
су координації економічної і соціальної по-
літики і Протокол про здійснення єдиної 
торговельної і соціальної політики щодо ім-
порту і експорту в торгівлі з третіми країна-
ми. В 1954 р. з’явилася Угода про вільний 
рух капіталу між трьома країнами, а в 
1955 р. — Угода про поступове врегулювання 
сільсько-господарської політики. У тому са-
мому році почала діяти Міжпарламентська 
консультативна рада Б. З 1956 р. Протоко-
лом про вільне пересування робочої сили і 
спільну політику у сфері соціального стра-
хування уряди трьох країн змогли регулюва-
ти кадрову політику. І, починаючи з цього 
року, Бельгія, Нідерланди і Люксембург уже 
спільно як Б. почали підписувати договори 
про торгівлю з третіми країнами.

Бенчмаркінг — метод аналізу інформа-
ції, що полягає в порівнянні діяльності, ре-
зультатів діяльності та застосованих методів 
проекту чи програми з наявними еталонами, 
тобто передовими, найбільш ефективними і 
результативними технологіями, підходами і 
методами роботи, найкращими результата-
ми. Бенчмаркінг застосовують під час пошу-
ку додаткових можливостей для підвищення 
ефективності та результативності проекту 
чи програми, оскільки цей метод дає змогу 
визначити, чи можна досягати результатів 
краще, ніж це робилося досі. 

Берегова зона (англ. сoastal zone) — 
1) контактна зона суша-море, що характери-
зується інтенсивністю взаємодії природних, 
економічних, демографічних та інших про-
цесів; 2) геополітичне поняття, що тлума-
читься значно ширше. У традиційній геопо-
літиці це контактна зона протистояння моря 
й континенту, плацдарм для геополітичної 
експансії (Rimland), у геоекономіці — кон-
тактна зона між різними господарськими 
системами, наприклад вільні економічні 
зони, в цивілізованій геополітиці — енерго-
насичені “береги” багатовимірного комуні-
каційного простору між цивілізаціями, де 
взаємодіють (конфліктують) різні якості і 
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цінності. Плацдарм для геополітичної екс-
пансії виступає поясом, прикордонною зо-
ною або кордоном. У геополітиці цей термін 
має інше смислове навантаження, ніж по-
няття кордону між державами. Морські при-
бульці бачать берег не як лінію для самого 
материка, а як територію, яку можна відірва-
ти від континентальної маси, перетворити на 
базу, торговельний, військовий анклав для 
подальшого наступу на сушу.

Бесіда — метод отримання інформації 
на основі вербальної (словесної) комуніка-
ції. Широко застосовується в різних сферах 
роботи з персоналом, оскільки є найпошире-
нішим способом вивчення працівника (при 
прийомі на роботу, зарахуванні до резерву, 
перед черговими атестаціями, як захід впли-
ву на порушників дисципліни тощо).

Бесіда ділова — специфічна форма 
контакту між людьми, які мають визначені 
повноваження з боку своїх структурних під-
розділів або організацій, під час якого відбу-
вається обмін думками і цілеспрямоване 
обговорення конкретної проблеми або ситу-
ації з метою пошуку взаємовигідного варіан-
та рішення.

Бібліографія — галузь знань про спосо-
би й методи узагальнення і вивчення літера-
турних джерел, наукових праць, періодич-
них видань, а також науково-практична ді-
яльність з підготовки систематизації, 
пере давання і зберігання інформації про 
друковані твори. Складання каталогів, по-
кажчиків, списків, оглядів тощо. У функції 
Б. входить також підготовка і доведення до 
споживачів інформації про рукописні книги, 
дисертації, декопіровані рукописи та інші 
матеріали.

Бібліологія — наука про книгу, книго-
знавство.

Бібліотечна програма — стандартна 
програма, яка введена у бібліотеку програм 
обчислювальної системи.

Бід (англ. bid — пропонувати ціну) — 
1) пропозиція попередньої ціни товару при 
укладанні контракту або зобов’язання по-
купця придбати товар за конкретно визначе-
ною ціною; 2) надбавка до ціни на аукціоні; 
3) процентна ставка за цінними паперами, 
депозитами.

Бідність — соціальний стан, що характе-
ризується відсутністю необхідних матеріаль-
них та інтелектуальних можливостей для 
того, щоб провадити спосіб життя, відповід-
ний до норм, прийнятих у даному суспільстві.

Біженець — особа, яка не є громадяни-
ном України і внаслідок обґрунтованих по-
боювань стати жертвою переслідувань за 

ознаками раси, віросповідання, національ-
ності, громадянства (підданства), належнос-
ті до певної соціальної групи або політичних 
переконань перебуває за межами країни сво-
єї громадянської належності та не може ко-
ристуватися захистом цієї країни або не ба-
жає користуватися цим захистом внаслідок 
таких побоювань, або, не маючи громадян-
ства (підданства) і перебуваючи за межами 
країни свого попереднього постійного про-
живання, не може чи не бажає повернутися 
до неї внаслідок зазначених побоювань.

Бізнес (англ. business — справа, угода, 
заняття) — ініціативна економічна (вироб-
нича, підприємницька, посередницька і та 
ін.) діяльність в умовах ринкової економіки, 
спрямована на створення власної справи для 
одержання прибутку шляхом використання 
своєї праці, власних або запозичених коштів. 

Бізнес державний — здійснення дер-
жавою через засновані нею організації — 
суб’єкти підприємницької діяльності біз-
несово-фінансово-кредитних операцій з ме-
тою наповнення державного бюджету 
шляхом використання власних засобів ви-
робництва, продукції інтелектуальної праці, 
цінних паперів, фінансових, грошових ре-
сурсів.

Бізнес інформаційний — комерційна 
діяльність у сфері інформаційного обслуго-
вування з метою отримання доходу.

Бізнес малий — підприємницька діяль-
ність малих фірм, що включає у себе трудову 
діяльність громадян, які наділені статусом 
юридичної особи (або не мають його) з ме-
тою отримання прибутку. До них належать: 
приватні індивідуальні, сімейні підприєм-
ства, фермерські господарства, які функціо-
нують на правах малого підприємства та ін-
ших формах власності з обмеженою (незна-
чною) кількістю громадян. В Україні 
відповідно до чинного законодавства до 
структур Б. м. належать підприємства, у 
яких кількість зайнятих не перевищує: у 
роздрібній торгівлі — 15 осіб; у галузях не-
виробничої сфери — 25; у науці та науково-
му обслуговуванні — 100; у промисловості і 
будівництві — 200; в інших галузях виробни-
чої сфери — 50 осіб. Більшість підприємств 
Б. м. — це малі фірми з кількістю працюю-
чих від 3 до 15 осіб. У розвинених країнах 
світу Б. м. підтримується державою через 
спеціальні органи (напр., у США це Адміні-
страція у справах малого бізнесу). Таким 
структурам надаються пільгові кредити та 
зменшуються розміри оподаткування. 

Бізнес міжнародний — сфера практич-
ної реалізації міжнародних економічних від-
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носин, здійснення глобальних виробничих, 
будівельних, торговельних, сервісних про-
грам та іншої діяльності господарськими 
суб’єктами двох або більше країн з метою 
взаємовигідної співпраці для досягнення 
економічного прибутку та міцних позицій на 
ринку. Суб’єктами Б. м. можуть бути фізичні 
та юридичні особи, інституціональні і добро-
вільні об’єднання, держави, національні під-
приємницькі і міжнародні організації. Від-
повідно до Закону України “Про зовнішньо-
економічну діяльність” суб’єктами такого 
роду діяльності можуть бути: фізичні особи 
(громадяни України, іноземні громадяни та 
особи без громадянства, що мають громадян-
ську дієздатність і правоздатність); юридич-
ні особи (що зареєстровані в Україні та ма-
ють на її території постійне місцезнаходжен-
ня); об’єднання фізичних, юридичних, 
фізичних і юридичних осіб (що не є юридич-
ними особами згідно із законами України, 
але мають постійне місцезнаходження на те-
риторії України).

Бізнес-одиниця — окремо керований 
підрозділ комплексу, юридично самостійний 
або не самостійний, повністю або частково 
економічно відокремлений, відповідальний 
за всю свою діяльність, необхідну для здій-
снення функцій, покладених на нього в 
комплексі.

Бізнес-операція (від англ. business — 
діло, підприємництво) — комерційно-
підприємницька операція, спрямована на 
одержання прибутку. Починається з вироб-
ництва, закупки товару, організації, реаліза-
ції і закінчується продажем, допродажним і 
післяпродажним сервісом та одержанням 
прибутку.

Бізнес підприємницький — бізнес, 
об’єктом діяльності якого може бути вироб-
ництво продукції, надання послуг, торгівля, 
комерційно-посередницька діяльність. Все 
те, що може задовольнити потреби спожива-
чів (попит населення, підприємницьких 
структур) і пропонується на ринку для при-
дбання, використання, споживання з метою 
одержання бізнесменом (підприємцем) при-
бутку. Основою Б. п. є приватна власність.

Бізнес-план — документ, у якому пода-
ні аналіз і оцінка діючої або запланованої до 
реалізації програми, заходу. Б.-п. визначає 
доцільність реалізації програми, заходу дій 
на підприємстві, характеризує і оцінює фак-
тори, які впливають на ефективність (при-
бутковість) запланованих дій, акцій. В резю-
ме Б.-п. викладаються основна ідея та до-
цільність проведення пропонованого 
ко мер ційного заходу, реальність і оптималь-

ні шляхи його здійснення, оцінки можливих 
фінансових результатів; стратегія та основні 
джерела фінансування. Основними розділа-
ми Б.-п. є: характеристика (опис) бізнес-
програми, стратегія бізнес-проекту (про-
грам), оцінка ринку і маркетингова стратегія 
реалізації програми, характеристика стану 
виробництва і його функціонування (екс-
плуатації); система управління (менедж-
мент) і визначення оптимальних процесів 
прийняття рішень, визначення джерел фор-
мування і напрямів оптимального викорис-
тання фінансів, факторів і ступенів ризику, 
оцінка конкурентів і визначення місця (сег-
мента ринку).

Бізнес споживчий — найпоширеніший 
вид бізнесу, який здійснюється переважною 
більшістю громадян і відображає всезагаль-
ну участь населення у системі ділових еко-
номічних відносин. Через Б. с. проявляється 
зацікавленість людей, як споживачів товарів 
і послуг, у кінцевих результатах виробни-
цтва. Він стимулює розвиток підприємни-
цтва, змушуючи товаровиробників, проду-
центів послуг не тільки враховувати потреби 
ринку, а й сприймати їх як ділових партне-
рів, з котрими мають економічні контакти, 
та будувати відносини за принципами мак-
симізації вигоди. Учасниками Б. с. виступа-
ють також самі бізнесмени (підприємці), як 
споживачі продукції і послуг інших підпри-
ємницьких структур.

Бізнес технологічний — різновид під-
приємницької (комерційної) діяльності у 
сфері нових технологій, дохід від якої 
пов’язаний із зменшенням витрат виробни-
цтва і підвищенням якості продукції (по-
слуг) завдяки використанню принципово 
нових, більш економічних технологій, ма-
шин, обладнання, матеріалів і режиму їх об-
робки.

Бізнес трудовий — бізнес громадян, які 
працюють у різних сферах виробництва і не-
виробничої інфраструктури за наймом на 
підставі трудової угоди з власниками чи ке-
рівниками відповідних структур — суб’єктів 
економічних відносин. Діловий бізнесовий 
інтерес наймання працівників реалізується 
через їхню працю шляхом одержання вина-
городи (особистого доходу) за кількість і 
якість виконаної роботи чи витраченого часу 
на здійснення певних операцій. Основою 
Б. т. є приватна власність на робочу силу.

Бізнесмен (від англ. businessman, 
букв. — ділова людина) — ділок, підприє-
мець, антрепренер, комерсант, який займа-
ється бізнесом, власною справою задля одер-
жання прибутку. 

Бізнесмен



86

Білль (англ. bill — вексель, від лат. 
bulla — печатка, документ з печаткою) — 
1) у країнах англосаксонської правової си-
стеми проект закону, що вноситься на роз-
гляд парламенту; 2) назва окремих правових 
актів, що стали законами, напр. “Білль про 
громадянство”.

Білль-брокер (англ. bill — вексель) — 
вексельний маклер — посередник в операці-
ях на фондових ринках і при складанні угод 
з обліку й переобліку векселів. Працює за 
винагороду у вигляді відсотка від суми век-
селя.

Білонна монета (англ. billone coin) — 
неповноцінна розмінна металева монета, 
номінальна вартість якої перевищує вар-
тість вміщеного в ній металу та витрати на 
карбування.

Біметалізм — грошова система, при 
якій роль загального еквівалента закріплю-
ється за двома благородними металами 
(найчастіше за сріблом і золотом), передба-
чається вільне карбування монет з обох ме-
талів і їх необмежений обіг. Відомі два різ-
новиди: а) система паралельної валюти, 
коли законодавство не встановлює певного 
співвідношення між золотом і сріблом; 
б) система подвійної валюти, за якої держа-
ва фіксує певне співвідношення між двома 
металами.

Біографічний метод — метод дослі-
дження в кадровій роботі, в основі якого — 
вивчення індивідуального життєвого шляху 
працівника. Зазвичай Б. м. використовують 
для дослідження особливостей професійно-
го руху працівника, його освітнього рівня, а 
також установок, мотивів особистості, її 
соціально-психологічної структури. Оброб-
ка біографічних матеріалів за допомогою 
процедур контент-аналізу, статистики й ти-
пології дає змогу підвищити надійність відо-
мостей, отриманих за допомогою Б. м.

Біоетика — це якісно новий (у порів-
нянні з лікарською етикою і медичною деон-
тологією) рівень соціального регулювання 
медичної діяльності. Б. — це наука про мо-
раль, гарантії безпеки людства, яка полягає у 
створенні морально-етичних бар’єрів, під-
кріплених правовими актами. Метою Б. є 
попередження завдання шкоди пацієнтові, 
захист його прав і гідності. Розвиток Б. став 
реальним і можливим тільки в другій поло-
вині XX ст., коли світова спільнота зіткнула-
ся з двома важливими обставинами: 1) пріо-
ритет прав людини і зосередження уваги до 
захисту цих прав і 2) прогрес багатьох на-
прямів медицини (трансплантологія, генети-
ка, реаніматологія та ін.). Розвиток нових 

медичних технологій виявив велику кіль-
кість морально-етичних проблем, які не мо-
гли бути вирішені в рамках лікарської етики 
і деонтології. У зв’язку з цим виходом із си-
туації, що склалась, стало закріплення Б. як 
міждисциплінарної галузі знань, як науки, 
що дає можливість пояснити морально-
етичні і правові аспекти медицини.

Біоніка (англ. bionics) — напрям кібер-
нетики, що вивчає структуру та життєдіяль-
ність організмів з метою використання від-
критих закономірностей і виявлених власти-
востей для створення технічних систем, які 
наближаються за своїми характеристиками 
до живих організмів.

Біпатриди (від лат. bi... — подвоєння та 
грец. patris (patridos) — батьківщина) — осо-
би, які одночасно мають громадянство двох 
або більше країн.

Біполярний світ (біполяризм або дво-
полярність) — світовий порядок, що базу-
ється на домінуванні у міжнародних відно-
синах двох наддержав (США і СРСР; США 
і Росія; США і Китай) або суспільно-
політичних систем (наприклад, капіталізму і 
соціалізму). Антагонізм між Сходом і Захо-
дом, тобто постійне протистояння між євро-
атлантичним і радянським блоками, що три-
вало з кінця 40-х до кінця 80-х рр. минулого 
століття, означав кінець тодішньої геополі-
тики через дві найважливіші причини: 
1) ідеологічного характеру. Світова система 
викристалізувалася в процесі боротьби двох 
ідеологій, кожна з яких претендувала на уні-
версалізм. Це ідеологічне неприйняття один 
одного нейтралізувало інші джерела кон-
фліктів. У такий спосіб у Європі, тобто в са-
мому центрі протистояння Сходу і Заходу, 
логіка блокового мислення нівелювала між-
державні суперечності. Тепер існує лише 
одна мета: довести, що тільки ця ідеологія 
була покликана керувати світом; 2) страте-
гічного характеру. Виникнення біполярної 
системи Схід–Захід наприкінці 40-х рр. су-
проводжувалося подвійною революцією у 
військовій сфері: створення ядерної зброї, 
що має колосальну руйнівну силу, створення 
ракет, здатних транспортувати її на величез-
ні відстані з немислимою раніше швидкістю. 
У результаті цього просторові характеристи-
ки втрачали значення, перетворюючи Землю 
на єдине поле бою. Крім того, обидва воро-
жих блоки (НАТО й Організація Варшав-
ського Договору) були створені в рамках 
підготовки до третьої світової війни, тоталь-
ного бою, результат якого мав остаточно ви-
значити ідеологію і табір, що перемогли. По-
ряд з апокаліптичною перспективою колиш-

Білль



87

ні гегемоністські устремління і тери то ріальні 
претензії втрачали сенс. Антагонізм між 
Сходом і Заходом підтвердив, що, здавалося 
б, немислимі ситуації, фантастичні досяг-
нення науки і техніки не призведуть до ра-
дикального відновлення людства. Навпаки, 
усе нове, незвичайне піддано впливу вічного 
і постійного. Так, геополітичні проблеми ви-
явилися деформовані логікою протистояння 
Схід–Захід, але водночас справляли на неї 
помітний вплив. Більше того, антагонізм 
Схід–Захід ще раз показав, що будь-який 
гео політичний, ідеологічний чи економіч-
ний фактор ніколи не є визначальним, а від-
чуває істотний вплив інших чинників. Протя-
гом усього періоду протистояння Схід–Захід 
ідеологічні поняття постійно кори гувалися з 
урахуванням геополітичних і навпаки.

Біржа (голланд. beurs, нім. burse — гама-
нець) — установа (організація), гуртовий ри-
нок однотипних товарів, на якому відбува-
ються операції купівлі-продажу великих 
партій товарів (послуг), цінних паперів, ва-
люти, інформації, науково-технічних розро-
бок (інтелектуальних ресурсів), а також на-
ймання робочої сили на основі договорів. 
Тут формуються гуртові (оптові) ціни. За-
лежно від представлення на Б. товарів і по-
слуг розрізняють: товарні Б. — торгують то-
варами народного споживання і виробничо-
технічного призначення; універсальні 
Б. — торгують усіма товарно-матеріальними 
цінностями; фондові Б. — торгують виключ-
но цінними паперами; валютні Б. — торгу-
ють валютою; Б. праці — сприяють праце-
влаштуванню безробітних громадян і осіб, 
що бажають змінити профіль роботи. Б. на-
ділені правовими гарантіями.

Біржа валютна — спеціалізована біржа, 
на якій відбувається купівля-продаж інозем-
ної валюти й золота. Тут зосереджені майже 
всі валютні операції, хоча формально інозем-
на валюта може котируватись і на фондових 
біржах. В основному тут відбувається між-
банківська торгівля валютою. Встановлений 
на біржі курс валюти називається потенційно 
валютним курсом. Курси валют встановлю-
ються маклерами за участю представників 
держави й діють тільки на даній біржі для 
розрахунків з клієнтами. Як розрахунковий 
може використовуватись середньоарифме-
тичний курс тих валют, які котируються на 
всіх біржах. На Б. в. Західної Європи (Нідер-
ланди, ФРН) щорічно вста новлюються ва-
лютні курси 14 держав, які використовують-
ся як обов’язкові для розрахунків банку з клі-
єнтами. Відповідно до міжнародних угод 
встановлені на Б. в. валюти котирування мо-

жуть відхилятися у банках зазначених дого-
вором країн у межах 1 %. Операції можуть 
здійснюватись також у міжбанківській небір-
жовій торгівлі. 

Біржа праці — організація, яка здій-
снює реєстрацію безробітних, сприяє їх пра-
цевлаштуванню, а також виступає посеред-
ником між робітниками та роботодавцями в 
здійсненні акту влаштування, найму на ро-
боту, забезпечення організації, підприємств 
трудовими ресурсами. В Україні до 1917 р. 
існували лише приватні бюро (напр., в Оде-
сі); у 1914–1917 рр. Б. п. організовували 
міські управи (напр., у Харкові). За часів 
НЕПу спершу робітників і службовців при-
ймали на роботу тільки через державні Б. п., 
у 1925–1928 рр. допускався вільний найм. З 
1928–1929 рр. Б. п. перестали існувати, бо 
безробіття формально вважалося ліквідова-
ним, а розподіл робочої сили здійснювався 
на підставі законів про трудові резерви. Те-
пер ці функції виконують Бюро працевла-
штування при райдержадміністраціях.

Біржа приватна — особлива організа-
ційна форма біржової торгівлі, утворена на 
акціонерних засадах як акціонерна компа-
нія; закрита корпорація. На таких біржах мо-
жуть укладати угоди лише акціонери, які є їх 
членами. Вони, як правило, не одержують 
дивідендів на вкладений капітал, а виступа-
ють у ролі брокерів, оскільки прибутки їх 
створюються завдяки одержаним від клієн-
тів винагородам за надані послуги — укладе-
ні угоди.

Біржа товарна — спеціалізоване об’єд-
нан ня, ринок для організації гуртової (опто-
вої) купівлі-продажу товарів великими пар-
тіями. Тут формуються обсяги й структура 
попиту і пропозиції, і на підставі їх співвід-
ношення встановлюються ціни. Торгівля 
відбувається не “живим товаром” (товар 
може зберігатись за межами товарної біржі, 
навіть у інших регіонах, країнах), а на основі 
документів про їх наявність, кількість, асор-
тимент, якість. Операції з організації 
купівлі-продажу, укладання контрактів, угод 
відбуваються високопрофесіонально, відпо-
відно до чинних правових норм. На Б. п. іс-
нують певні правила торгівлі, відповідні ор-
гани управління і контролю, які забезпечу-
ють рівні права учасникам біржових 
операцій, захищають інтереси своїх клієнтів, 
сприяють реалізації їх інтересів і надають 
відповідні послуги.

Біржа фондова — організаційно оформ-
лений, постійно функціонуючий спеціалізо-
ваний ринок торгівлі цінними паперами. 
Створює умови для концентрації попиту і 

Біржа фондова
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пропозиції, підвищення ліквідності цінних 
паперів: акцій, облігацій, позик, ощадних 
сертифікатів, векселів, державних казначей-
ських зобов’язань. В Україні основою цен-
тралізованого ринку цінних паперів є Укра-
їнська Б. ф. — акціонерне безприбуткове това-
риство, яке зі своїми філіями і бро керськими 
конторами централізовано організовує 
функціонування ринку цінних паперів, 
сприяє відповідним юридичним і фізичним 
особам у реалізації своїх прав на купівлю-
продаж цінних паперів на всій території 
України, розвиткові економіки відповідно до 
Закону України “Про цінні папери і фондову 
біржу”.

Біржа ф’ючерсна — різновид товарної 
або фондової біржі, торгівля на якій ведеть-
ся за ф’ючерсними контрактами. На Б. ф., на 
відміну від біржі товарної, оплата грошової 
суми за товар, цінні папери, золото, валюту 
відбувається через певний строк після укла-
дання угоди за фіксованою ціною, визначе-
ною контрактами. Тут лише до 5 % угод 
укладається (реалізовується) на постачання 
товарів, решта — на виплату різниці в цінах 
або в курсах акцій, що складається з момен-
ту підписання угоди до ліквідаційного стро-
ку — строку завершення операцій за угодою.

Біржова кон’юнктура — обставини, що 
склалися на тій чи іншій біржі на певну дату 
чи за певний проміжок часу внаслідок певної 
діяльності компанії і держави (напр., курси, 
цінних паперів і валют на фінансовій біржі 
тощо). Б. к. є ринковим регулятором, що 
сприяє перерозподілу коштів у ті галузі мате-
ріального виробництва й послуг, де на даний 
момент відчувається найгостріша потреба.

Біржова операція — торговельна опе-
рація, яка здійснюється на біржі між продав-
цем і покупцем товарів. Б. ф. бувають: касо-
ві, коли гроші за операцію сплачуються від-
разу; термінові, при яких оплата за товари 
відбувається одразу ж після здійснення опе-
рації у визначений угодою строк, а товари, 
цінні папери, валюта передаються відразу 
після здійснення розрахункової операції. 
Перевага належить терміновим операціям, 
які враховують різницю між курсом, що діяв 
на момент підписання угоди, та фактичним 
курсом на день закінчення строку сплати 
грошей. Часто термінові операції являють 
собою “гру” на різниці курсів, що дає змогу 
спекулювати великими сумами на біржі. 
Практикуються: операції на наявний то-
вар — з пред’явленням товару або його зраз-
ків; форвардні операції — конкретні зобо-
в’язання поставок товарів визначаються на 
майбутнє; строкові (ф’ючерсні операції).

Біржова паніка — різке погіршення 
кон’юнктури біржового ринку, зумовлене не-
передбаченими кризовими явищами в еко-
номіці, політиці, стихійним лихом. Супрово-
джується різким падінням (зростанням) 
курсів різних валют, пониженням котиру-
вань цінних паперів, різкою зміною цін.

Біржова рада — колегіальний орган 
управління діяльністю біржі. Б. р. приймає 
рішення щодо економічної політики біржі, 
вирішує питання прийому нових членів, за-
тверджує кошториси витрат, плани діяль-
ності виконавчих біржових структур.

Біржова сесія — спеціально встановле-
ний час, інтервал робочого дня, протягом 
якого здійснюється торгівля на біржі, укла-
даються угоди.

Біржова торгівля — організація торгів-
лі товарами, цінними паперами, нерухоміс-
тю на біржах або з участю біржі як посеред-
ника.

Біржова ціна — ціна на товари, цінні 
папери, яка складається під час біржової 
торгівлі з урахуванням кон’юнктури ринку, 
співвідношень попиту і пропозицій на бір-
жових торгах. Б. ц. публікуються у спеціаль-
них друкованих засобах бірж (найчастіше у 
біржових бюлетенях).

Біржове котирування — періодично 
здійснюється біржовими органами реєстра-
ція курсів цінних паперів на фондових біржах 
і цін на товари; курси реєструються спеціаль-
ною котирувальною комісією біржі і відобра-
жають на біржових торгах кон’юнктуру, спів-
відношення попиту і пропозиції. 

Біржове мито — плата, яку стягує бір-
жовий комітет із членів та відвідувачів біржі 
за право участі в біржових операціях.

Біржовий бюлетень — періодичне дру-
коване видання з публікацією курсів цінних 
паперів на фондових біржах і біржових цін 
на товари на товарних біржах, а також відо-
мостей про укладені угоди. Випускається до 
кожного торгового дня і містить: перелік 
об’єктів, що пропонуються до продажу; кіль-
кість угод, укладених в попередній біржовий 
день; тенденцію попиту і пропозиції (кон’ю-
нктура ринку); вищий, нижчий і середньо-
зважений (котирувальний) рівень курсів і 
цін; біржові ціни товарів, а також аналітичні 
дані і відомості про об’єкти, що пропонують-
ся до продажу.

Біржовий індекс — середні або серед-
ньозважені показники курсів цінних папе-
рів, як правило, акцій.

Біржовий комітет — орган управління 
біржею. Обирається загальними зборами 
членів біржі на обумовлений час. Визначає 
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економічну політику та основні напрями ді-
яльності біржі. Б. к. здійснює контроль за 
роботою структурних підрозділів.

Біржовий курс — ринкова вартість цін-
них паперів (акції, облігації, сертифікати, 
векселя), за якою вони реалізуються (коти-
руються) на біржових торгах. Б. к. прямо за-
лежить від величини дивіденду і обернено — 
від норми позичкового процента, а також від 
співвідношення попиту і пропозиції.

Біржовий маклер — офіційний комер-
ційний співробітник біржі, який бере участь 
у біржових операціях як організатор акцій 
купівлі-продажу товарів, цінних паперів і в 
укладанні та реєстрації біржових угод.

Біржовий наказ — форма взаємовідно-
син між брокером і клієнтом, що виражаєть-
ся в передачі брокеру вказівок стандартного 
типу.

Біржовий нотаріус — особа, яка по-
свідчує договори та інші документи, які сто-
суються до біржового обороту. Нотаріально-
му посвідченню підлягають, головним чи-
ном, біржові угоди, які укладаються з 
іноземцями.

Біржовий оборот — статистичний по-
казник загального обсягу товарів, проданих 
на товарних біржах за певний проміжок часу 
(день, декаду, місяць, рік), або загальної 
суми проданих цінних паперів (чи кількості 
паперів).

Біржовий податок — сума грошей, яка 
сплачується покупцями та продавцями това-
рів, цінних паперів учасникам біржових опе-
рацій за надане їм право брати участь у бір-
жових операціях і укладати біржові угоди. 
Підставою для стягнення Б. п. є підписання 
угоди на операції з товарами й цінними па-
перами, навіть якщо вони фактично не від-
булись. Б. п. стягується за пропорційними 
ставками, котрі коливаються від 1 % (опера-
ції з державними цінними паперами) до 
2,5 % ціни (операції з дивідендами).

Біржовий посередник — брокерська 
фірма, брокерська контора або незалежний 
брокер. Брокерська фірма є комерційною 
організацією; брокерська контора є філія 
або інший відокремлений підрозділ комер-
ційної організації, що має окремий баланс і 
розрахунковий рахунок; незалежний бро-
кер — фізична особа, зареєстрована в уста-
новленому порядку як підприємець, що 
здійснює свою діяльність без створення 
юридичної особи. 

Біржовий прибуток — прибуток від 
проведення біржових операцій: торгівлі то-
варами і цінними паперами, валютою та від 
надання біржових послуг. Розрізняють: за-

сновницький прибуток — різниця між су-
мою, отриманою від продажу цінних паперів 
за біржовим курсом, і вартістю статутного 
капіталу, вкладеного акціонерами в компа-
нію; курсовий прибуток — різниця між кур-
сом, за яким акція чи облігація придбана, і 
тією, за якою вона реалізована. Максималь-
ний Б. п. досягається в умовах біржового 
ажіотажу.

Біржовий ринг — ділянка біржового 
приміщення — зал, де відбуваються біржові 
торги. Розміщується, як правило, дещо ниж-
че від рівня підлоги торговельного залу. 
Інша назва — “яма”.

Біржовий товар — товар, який слу-
жить об’єктом біржової торгівлі, який про-
дається переважним чином за допомогою 
бірж (зерно, нафта, метали, будівельні ма-
теріали та ін.).

Біржові брокери — фізичні особи, за-
реєстровані на біржі відповідно до її статуту, 
обов’язки яких полягають у виконанні дору-
чень членів біржі, яких вони представляють, 
щодо здійснення біржових операцій шляхом 
підшуковування контрактів і подання здій-
снюваних ними операцій для реєстрації на 
біржі.

Біржові відомості — 1) документ, в 
якому повідомляються дані про угоди по за-
реєстрованих цінних паперах на фондовій 
біржі; 2) стрічка тікера, на якій видаються 
повідомлення про угоди, зареєстровані на 
біржі.

Біржові заборони — види дій, заборо-
нених на біржі: 1) монопольні масштабні 
операції, здійснювані однією особою з метою 
впливу на ціни; 2) будь-які не погоджені з 
біржовим комітетом дії учасників біржової 
торгівлі, що мають на меті зміну або фікса-
цію поточних біржових цін; 3) поширення 
неправдивих чуток, яке може призвести до 
штучної зміни кон’юнктури. Розслідування 
таких порушень і оцінку (трактування) веде 
комітет з правил біржової торгівлі.

Біржові збори — зібрання членів біржі 
(робочий сеанс), під час якого реалізуються 
операції купівлі-продажу цінних паперів або 
біржових товарів учасниками зборів безпо-
середньо чи через брокерів, з можливим 
укладанням відповідних угод. Б. з. прово-
дяться у визначені дні та години. Порядок їх 
проведення визначається біржовим коміте-
том. Сторонні особи можуть брати участь у 
торгах лише за згодою біржового комітету.

Біфуркація (від лат. bifurcus — роздвоє-
ний) — термін сучасної інвайронментальної 
соціології, який характеризує глобальну еко-
логічну катастрофу, що насувається; кінець 
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співіснування людини, суспільства, з одного 
боку, і природи — з другого; супроводжуєть-
ся загибеллю людства як такого.

Біхевіоризм (англ. behaviourism, від 
behaviour — поведінка) — теорія вивчення 
психології окремих груп споживачів товарів 
або послуг, їх поведінки, намірів, спонукаль-
них факторів у виборі покупок — надання 
переваг при покупці окремих різновидів то-
варів. Часто матеріали таких спостережень 
використовуються у перспективному плану-
ванні ринку.

Біхевіористський підхід до теорії 
управління — розгляд організації переду-
сім як соціальної системи, в якій розвива-
ються стосунки, конфлікти й зв’язки, що їх 
адміністратор не завжди здатен зрозуміти й 
проконтролювати. На відміну від інших під-
ходів, біхевіористський погляд більше зосе-
реджується на людях, їхніх взаємозв’язках 
та співпраці. Він наголошує на розвитку ін-
туїції та розуміння, що спираються на емпі-
ричні дослідження. Він спонукає адміністра-
торів і науковців досліджувати нераціональ-
ні й раціональні, неформальні й формальні 
аспекти організаційної поведінки.

Блага — продукти і послуги, матеріальні 
та нематеріальні засоби задоволення люд-
ських потреб, які в свою чергу діляться на спо-
живчі блага і блага виробничого призначення.

Благодійна діяльність — добровільна 
особиста та/або майнова допомога для до-
сягнення визначених цим Законом цілей, що 
не передбачає одержання благодійником 
прибутку, а також сплати будь-якої винаго-
роди або компенсації благодійнику від імені 
або за дорученням бенефіціара.

Благодійна організація — юридична 
особа приватного права, установчі докумен-
ти якої визначають благодійну діяльність в 
одній чи кількох сферах, визначених цим За-
коном, як основну мету її діяльності.

Благодійна програма — комплекс бла-
годійних заходів у сферах, визначених цим 
Законом.

Благодійне телекомунікаційне пові-
домлення — ініційоване з кінцевого облад-
нання абонента голосове, текстове повідо-
млення, набір певного номера, використан-
ня сигналів тонового набору, які зафіксовані 
обладнанням оператора телекомунікацій на 
телефонний номер, виділений для збору ко-
штів на цілі благодійної діяльності. У разі 
направлення (здійснення) абонентом благо-
дійного телекомунікаційного повідомлення 
оператор телекомунікацій зобов’язаний пе-
рерахувати попередньо передплачені або-
нентом, але не використані ним кошти за 

телекомунікаційні послуги (аванс) у межах 
невикористаного залишку відповідній не-
прибутковій організації, у тому числі благо-
дійній організації (крім політичних партій і 
кредитних спілок), або територіальній гро-
маді на цілі благодійної діяльності у строк 
та відповідно до умов, визначених догово-
ром.

Благодійник — дієздатна фізична особа 
або юридична особа приватного права 
(у тому числі благодійна організація), яка 
добровільно здійснює один чи кілька видів 
благодійної діяльності.

Благодійність — альтруїстична діяль-
ність, спрямована на надання фінансової та 
іншої допомоги тим, хто її потребує, на по-
кращення умов функціонування суспільства 
в цілому та будь-якої його частини. Термін 
“благо” являє собою естетичне поняття, яке 
вживається на “…позначення позитивної 
цінності чого-небудь; ціннісний стандарт, у 
співвідношенні з яким визначається значу-
щість будь-чого”. Б. визначається як “прояв 
співчуття до ближнього і моральний обов’я-
зок заможного поспішати на допомогу неза-
можному…”, інколи це поняття ототожню-
ють із поняттям “добро”.

Благоотримувач — особа, яка отримує 
благодійні пожертви від благодійників, до-
помогу від добровольців.

Бланк (фр. blаnс — білий, чистий) — 
1) незаповнений макет документа; 2) аркуш 
паперу з відбитком кутового або централь-
ного штампа або з надрукованим будь-яким 
способом текстом штампа або іншим тек-
стом (текстом і малюнком), який використо-
вується для складання документа, призначе-
ний для подальшого заповнення текстом. 
Вирізняються так звані бланки суворої звіт-
ності, які містять номер (іноді серію), зареє-
стровані одним зі встановлених способів, що 
мають спеціальний режим використання.

Бланкетна норма (англ. blanket rate) — 
правова норма, яка надає державним орга-
нам, посадовим особам право самостійно 
встановлювати правила для регламентації 
діяльності юридичної чи фізичної особи.

Блат — знайомство, зв’язки, які вико-
ристовуються в особистих, корисливих ін-
тересах.

Блеф (від англ. bluff — обман) — вигад-
ка, обман, розраховані на залякування, вве-
дення в оману кого-небудь.

Ближній ф’ючерс (англ. nearby fu-
tures) — ф’ючерсні контракти, терміни яких 
найближчим часом закінчуються, після чого 
повинен бути проведений розрахунок або 
поставка товару.

Біхевіоризм
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Близькі особи — особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним побутом і 
мають взаємні права та обов’язки із 
суб’єктом (крім осіб, взаємні права та 
обов’язки яких із суб’єктом не мають харак-
теру сімейних), у тому числі особи, які 
спільно проживають, але не перебувають у 
шлюбі, а також — незалежно від зазначених 
умов — чоловік, дружина, батько, мати, віт-
чим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 
рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 
прабаба, онук, онучка, правнук, правнучка, 
зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи пі-
клувальник, особа, яка перебуває під опікою 
або піклуванням згаданого суб’єкта. 

Блокада (англ. blockade) — система за-
ходів по відношенню до будь-якої країні з 
метою її зовнішньоекономічної ізоляції від 
решти світу.

Блокада економічна (англ. blokade — 
облога) — економічна ізоляція країни інши-
ми державами, що передбачає обмеження або 
заборону на торгівлю всіма чи окремими то-
варами з цією країною. Б. е. є формою війни 
економічної, що застосовується як крайня 
форма протиборства. Метою застосування Б. 
е. є прагнення підірвати економіку “країни-
супротивника” шляхом припинення ввезення 
в країну товарів (сировини, готових виробів, 
напівфабрикатів тощо) і позбавлення її рин-
ків збуту. Б. е. часто поєднується з політич-
ною і нерідко з військовою блокадою. Під час 
економічної блокади зовнішньоторговельні, 
фінансові, кредитні та інші економічні зв’я-
зки з державою, що блокується, забороняють-
ся (або від них відмовляються). Блокада 
може мати комплексний характер (тобто сто-
суватися всіх форм економічних відносин) 
або охоплювати тільки деякі форми (торго-
вельна, кредитна, фінансова блокада тощо).

Блокування рахунків — позбавлення 
власників банківських рахунків права вільно 
розпоряджатися своїми засобами; санкціо-
нується органами державної влади для до-
сягнення певних економічних або політич-
них цілей, зокрема, в якості допоміжних за-
ходів на час дії економічних санкцій проти 
будь-якої країни або групи країн і при вве-
денні валютних або кредитних обмежень. Рі-
шення про блокування рахунків можуть ви-
носитися і судовою владою за позовом до 
власника рахунку. Блокування (заморожу-
вання) рахунків може бути повним або част-
ковим, коли вирішуються окремі операції.

Бодмерейний договір — документ, 
який підтверджує заставу судна і вантажу в 
якості забезпечення позики. 

Бодмерея (голл. вodemerij) — позика під 
заставу судна, фрахту і вантажу, що отриму-
ється капітаном судна за рахунок їх власни-
ків у разі гострої потреби в коштах для за-
вершення рейсу.

Бойкот (англ. boycott) — 1) спосіб полі-
тичної та економічної боротьби, що склада-
ється в повному або частковому припиненні 
відносин з окремою особою, організацією, 
державою, у відмові від участі в будь-яких 
заходах; 2) припинення відносин з ким-
небудь на знак протесту.

Бонд (від англ. bound — облігація, гаран-
тія, зобов’язання) — 1) облігація з фіксова-
ним прибутком, за якою її імітент 
зобов’язується сплатити у певний строк за-
значену суму або сплачувати за певний 
строк фіксований процент від зазначеної 
суми; 2) митна застава, у якій зазначено роз-
мір податку на транспортований вантаж з 
оцінкою вартості вантажу для визначення 
митного збору.

Бонд-брокер (від англ. bound-broker — 
облігаційний брокер) — брокер, який у тор-
говельному залі фондової біржі проводить 
операції з цінними паперами — облігаціями. 
Він може здійснювати операції з державни-
ми чи комерційними або муніципальними 
облігаціями, а також операції за межами 
фондового ринку за визначену ціну (винаго-
роду).

Бони (англ. bons) — 1) короткострокові 
боргові зобов’язання казначейства, муніци-
пальних органів і приватних фірм (обліга-
ції); 2) грошові знаки дрібної вартості, ви-
пускаються тимчасово в обіг муніципальни-
ми властями як розмінний платіжний засіб.

Бони казначейські — вид середньо- і 
довгострокових державних зобов’язань. Ви-
пускаються на термін від 5 до 25 років зазви-
чай на пред’явника, є ринковими державни-
ми цінними паперами.

Бони комунальні — свідоцтва на право 
користування комунальними послугами; ви-
пускаються з метою дострокового збору 
майбутніх сплат за комунальні послуги.

Бони монетні — зобов’язання, що вида-
валися з монетних дворів натомість отрима-
ного золота і срібла, із зазначенням кількос-
ті отриманого металу і суми, що надається 
продавцю. Термін їх визначався в залежнос-
ті від часу, необхідного для перекарбування 
металу.

Бонітет (лат. bonitas — доброякіс-
ність) — платоспроможність; оцінка можли-
вості позичальника погасити кредит. Показ-
ником платоспроможності є кредитний рей-
тинг.

Бонітет
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Бонітетна оцінка землі — порівняльна 
оцінка якості ґрунтів за їх родючістю, побу-
дована на об’єктивних ознаках і властивос-
тях самих ґрунтів, що корелюються з уро-
жайністю сільськогосподарських культур.  
“Про запровадження в порядку експеримен-
ту єдиного (фіксованого) податку для сіль-
ськогосподарських товаровиробників”.

Боніфікація (фр. bonification від лат. 
bonus — добрий, хороший) — 1) доплата до 
ціни товару, якщо якість його вища за перед-
бачену в договорі, або, навпаки, пониження 
ціни товару, якщо його якість нижча від за-
значеної у договорі (зворотна Б.); 2) повер-
нення суми податків, стягнених за товари, 
відвантажені на експорт (з метою економіч-
ного стимулювання експорту вітчизняних 
товарів); 3) державне субсидування кредитів 
з метою зменшення кредитної ставки, вста-
новленої кредитоодержувачеві, для реаліза-
ції програм, яким держава намагається нада-
ти допомогу; 4) одночасний грошовий вне-
сок власників облігацій державної позики в 
момент її випуску; 5) система винагороди: 
постачальників — за терміновість здійсне-
них поставок, а покупців — за значні розміри 
покупок.

Бонус (від лат. bonus — добрий, хоро-
ший; англ. bonus) — 1) додаткова винагоро-
да, премія; 2) додаткова знижка, що надаєть-
ся продавцем покупцеві відповідно до умов 
угоди або конкретної угоди; 3) додатковий 
дивіденд; додаткова премія; надбавка за ви-
слугу років; надбавка за роботу в нічну змі-
ну; винагороду за безаварійність; премія за 
перевиконання плану; надбавка за понад-
нормовий час; премія за якість; цільова пре-
мія; надбавка за зменшення відходів вироб-
ництва.

Борг — грошова сума, взята у борг на 
конкретно визначений термін за певними 
борговими зобов’язаннями щодо сплати за 
боргові послуги і з гарантіями на обов’язкове 
повернення. Особа, яка позичає гроші чи інші 
товарно-матеріальні цінності, називається 
боржником (кредитором), а особа, яка надає 
матеріальні цінності у Б., — позича льником-
дебітором. Розрізняють внутрішній і зовніш-
ній державний Б. Боргові зобов’язання, які 
підлягають першочерговому погашенню, на-
зиваються першочерговими Б.

Борг державний внутрішній — 
1) сума грошових коштів, одержаних держа-
вою від населення за рахунок реалізації об-
лігацій державної позики і своєчасно не по-
гашених; 2) сума коштів, не сплачена 
державою бюджетним організаціям на реалі-
зацію їх програм, а також розміри несплати 

заробітної плати працівникам державних 
бюджетних установ і недержавних організа-
цій, установ.

Борг державний зовнішній — загаль-
на сума одержаних і несплачених кредитів 
разом з сумою несплачених боргів за заку-
плені товари й послуги та інші державні 
зобов’язання перед іноземними державами.

Боргова вимога — вимога кредитора, 
постачальника товарів (продавця), пред-
ставлена дебіторові (покупцеві) щодо пога-
шення його зобов’язань. Подається у вигляді 
заявленого платіжного документа дебітору 
(покупцеві товару) щодо своєчасної сплати 
боргу.

Боргова книга — книга, до якої зано-
сяться боргові зобов’язання дебіторів і по-
купців. Застосовується, як правило, на дріб-
них підприємствах і в роздрібній торгівлі.

Боргове зобов’язання — зобов’язання 
позичальника перед кредитором за кредитом 
(позикою), що виникло внаслідок випуску і 
розміщення боргових цінних паперів та/або 
укладання кредитних договорів.

Борговий позов — офіційне, докумен-
тально оформлене звернення кредитора до 
дебітора про виконання зобов’язань щодо 
кредиту (сплати боргу). Може бути оформ-
леним як позов до арбітражу суду.

Борговий цінний папір — цінні папе-
ри, документи, облігації, векселі, що засвід-
чують одержання емітентом позик, які нале-
жить повернути (погасити) в обумовлений 
час із зазначенням відповідних боргових 
зобов’язань емітента.

Бордеро (від фр. bordereau) — 1) витяг з 
бухгалтерських документів; 2) перелік 
(опис) документів, що надсилаються; 
3) комплект документів, на підставі яких 
здійснюється передача перестраховиком 
страхових ризиків щодо реалізованих цін-
них паперів (акцій, облігацій, векселів та 
ін.), який складає банківська установа або 
біржовий маклер.

Боржник — юридична особа — суб’єкт 
підприємницької діяльності, який має забор-
гованість хоча б перед однією фінансовою 
установою, що не є пов’язаною з боржником 
особою, та ініціює проведення процедури 
фінансової реструктуризації відповідно до 
цього Закону, у тому числі комунальні та 
державні підприємства, крім фінансових 
установ та казенних підприємств.

Боротьба з торгівлею людьми — си-
стема заходів, що здійснюються в рамках 
протидії торгівлі людьми, спрямованих на 
виявлення злочину торгівлі людьми, у тому 
числі незакінченого, осіб, які від цього по-

Бонітетна оцінка землі
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страждали, встановлення фізичних/юридич-
них осіб — торгівців людьми та притягнення 
їх до відповідальності.

Бракер (нім. bracker) — офіційний това-
рознавець, який визначає якість товару, при-
датність його до вживання і відповідність 
стандарту і умовам договору.

Бракераж — огляд товару, перевірка 
відповідності якості товару, придатності до 
вживання, упаковки, зовнішнього оформ-
лення вимогам стандарту або умов договору 
поставки. 

Браконьєрство — незаконне полюван-
ня з порушенням спеціальних правил, які 
встановлюються законодавчими та іншими 
нормативними актами (без належного до-
зволу, в заборонених місцях, у заборонений 
термін або забороненими знаряддями і спо-
собами). Встановлюється адміністративна та 
кримінальна відповідальність.

Брандмауер (нім. brandmauer) — ре-
кламний щит, маскує глуху стіну будівлі.

Брейнстормінг (англ. brainstorming) — 
“мозкова атака” або “мозковий штурм”; ко-
лективне обговорення проблем при повній 
свободі висунення проектів рішення, в тому 
числі ірраціональних.

Бренд (англ. brand) — всесвітньо відома 
торгова марка.

Бреттон-Вудські інститути (англ. 
Bretton Woods Institutions) — основа світової 
валютно-фінансової системи, що охоплює 
Міжнародний Валютний Фонд і Світовий 
Банк, засновані в червні 1944 р. представни-
ками 44 країн на валютно-фінансовій конфе-
ренції в Бреттон-Вуді у штаті Нью-Гемпшир 
(США). Ініціатором створення цих міжна-
родних фінансових інститутів був знамени-
тий англійський економіст Джон Кейнс 
(1883–1946). Перша світова війна призвела 
до величезних торговельних розривів, краї-
ни не могли більше конвертувати свої валю-
ти у золото. Золотий стандарт втратив свою 
ефективність, незважаючи на спроби відно-
вити його у повоєнні роки, а світова криза 
(1929–1933) призвела до його остаточного 
розпаду. Коли перемога союзників у Другій 
світовій війні стала очевидною, у 1944 р. ви-
никли потреба і підстави для закладання 
основи нової міжнародної грошової системи 
з метою поліпшення світової торгівлі й до-
бробуту. В угоді, розробленій країнами-
учасницями, передбачалося, що центральні 
банки купують і продають власну валюту, 
щоб утримувати обмінні курси на певному 
рівні (режим фіксованих валютних курсів). 
Цієї угоди, відомої як Бреттон-Вудська си-
стема, дотримувалися з 1945 по 1971 р. Згід-

но з Бреттон-Вудською угодою було створе-
но Міжнародний валютний фонд, який у 
1945 р. об’єднував 30 країн. Нині його члена-
ми є понад 150 країн світу. Перед МВФ сто-
яло завдання сприяти розширенню світової 
торгівлі через установлення правил для під-
тримання постійних обмінних курсів і на-
дання позик країнам, що відчувають трудно-
щі з платіжним балансом. Правила для здій-
снення торгівлі між країнами (встановлення 
мит і квот) розробляються Генеральною уго-
дою з тарифів і торгівлі (ГАТТ — General 
Agreement on Tariffs and Trade у даний час — 
Світова організація торгівлі (СОТ)) — орга-
нізацією, штаб-квартира якої розміщується 
у Женеві. За домовленістю країн-учасниць 
МВФ збирає і стандартизує міжнародні еко-
номічні дані. Відповідно до Бреттон-
Вудської угоди було також засновано Між-
народний банк реконструкції й розвитку 
(МБРР), який нині надає довгострокові по-
зики країнам, що розвиваються, з метою на-
дання їм допомоги у зведенні дамб, побудові 
автошляхів та інших матеріальних об’єктів, 
що має сприяти економічному розвитку цих 
країн. Кошти на позики отримують здебіль-
шого через випуск облігацій МБРР і продаж 
їх на ринку капіталів розвинених країн. У 
1960 р. МБРР заснував філіал — Міжнарод-
ну асоціацію розвитку (IDA — International 
Development Association), яка надає особли-
во привабливі позики країнам, що розвива-
ються (наприклад з п’ятирічним терміном 
сплати і нульовими процентними ставками). 
Кошти для цих позик формуються за раху-
нок прямих внесків країн-учасниць. Оскіль-
ки США вийшли з Другої світової війни як 
найрозвиненіша світова економічна держа-
ва, що сконцентрувала понад половину сві-
тових виробничих потужностей в оборонній 
промисловості і найбільші світові запаси зо-
лота, Бреттон-Вудська система постійних 
обмінних курсів ґрунтувалася на конверто-
ваності американського долара в золото. 
Центральні банки повинні були підтримува-
ти фіксовані валютні курси через інтервенції 
на валютних ринках, за винятком США, що 
продавали і купували доларові активи, яки-
ми володіли як міжнародними валютними 
резервами.

Брифінг (англ. briefing — букв. інструк-
таж, орієнтація) — інформаційна нарада 
представників засобів масової інформації, на 
якій спеціально призначені офіційні особи 
викладають позицію уряду або відповідних 
організацій з окремих проблем. Подається, 
погоджена сторонами, інформація про хід 
виконання певних програм, погляди щодо 
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певних подій. Проводяться коментарі учас-
ників переговорів, засідань, конференцій.

Брокер (англ. broker, від broke — займа-
тись маклерством) — зареєстрований на бір-
жі посередник (агент), який організовує 
укладання контрактів між учасниками бір-
жових операцій (торгів) та підписання угод 
між продавцями і покупцями товарів, цін-
них паперів, валют, інших цінностей. Зви-
чайно Б. спеціалізується на вузькому асор-
тименті товарів. Б. виступає тільки посеред-
ником: він не має в своєму розпорядженні 
товарів (цінних паперів, валюти), а здійснює 
біржові операції за дорученням і за рахунок 
своїх клієнтів. Оплата праці (брокерська ко-
місія) здійснюється залежно від кількості 
укладених угод (контрактів), сум (обсягів) 
проданих товарів (цінних паперів, валюти).

“Брудні” політичні технології — по-
літичні технології, застосування яких перед-
бачає пряме порушення чинного законодав-
ства.

Буквальне тлумачення — пояснення 
смислу і змісту правової норми відповідно 
до тексту цієї норми, тобто буквально. Б. т. є 
важливою умовою зміцнення законності.

Буквелью (англ. bоосk value) — списко-
ва бухгалтерська вартість — вартісна оцінка 
корпорацій відповідно до її бухгалтерських 
звітів. Обчислюють шляхом відрахування 
усіх боргів з активів. Залишкові активи яв-
ляють собою Б. Вважається також чистим 
активом.

Буклет (англ. bиclet) — аркушеве видан-
ня у вигляді одного аркуша друкованого ма-
теріалу, який складається будь-яким спосо-
бом у два згини і більше.

Буксирування — угода власника букси-
рувального судна або іншого плавучого 
об’єкта з іншою особою, зацікавленою в пере-
міщенні судна або іншого плавучого об’єкта, 
про їх буксирування за винагороду одноразо-
во на певну відстань або протягом певного 
часу, або для виконання певного маневру.

Бунт — форма масової поведінки, яка 
означає ряд стихійних форм колективного 
протесту: масового хвилювання, повстання. 
Б. означає непокору офіційній владі. Причи-
ною його виникнення є масове невдоволен-
ня чимось (умовами життя і праці, гнітом, 
поганим ставленням тощо), або кимось 
(найчастіше керівництвом).

Бунчукові, військові, значкові това-
риші — у другій половині XVIІ ст. для ви-
значення градації серед привілейованої час-
тини козацтва вживаються терміни “вій-
ськовий товариш”, “знатний військовий 
товариш”, “значний військовий товариш” 

тощо. Поступово терміни “знатний військо-
вий товариш” та “значний військовий това-
риш” набувають юридичного змісту, фіксую-
чи певні політичні та правові позиції приві-
лейованої верстви. Саме представники 
військового товариства могли претендувати 
на вищі посади у Війську Запорозькому. Їм 
належали провідні позиції в економічному 
житті Гетьманату. У часи гетьманства І. Са-
мойловича та І. Мазепи відбувається консо-
лідація старшинської верстви та виокрем-
лення її у станово-замкнуту структуру. У 
кінці XVII — на початку XVIII ст. у досить 
привілейовану групу з козацької лівобереж-
ної верхівки та української шляхти виокре-
милося так зване бунчукове товариство. 
Звання “бунчуковий товариш” (Б. т.) запро-
вадив гетьман І. Мазепа. Б. т. (бунчукове то-
вариство, підбунчужні) — помічники бун-
чужного, почесна генеральна старшина без 
посад, які утворювали гетьманське оточення 
(бунчукове товариство). Посада Б. т. була 
введена в кінці ХVІІ ст. і проіснувала до 
1764 р. До категорії Б. т. входили діти гене-
ральної та полкової старшини і найбільш за-
служених у війську знатних товаришів. Крім 
того, як ознака підвищення по службі звання 
Б. т. надавалось полковій старшині, сотни-
кам, військовим канцеляристам.

Бургомістр (нім. burgermeister) — вища 
посадова особа в місцевих органах управлін-
ня деяких держав (ФРН, Австрія, Нідерлан-
ди, Бельгія). Бургомістр є представником 
центрального уряду, призначає і зміщує му-
ніципальних службовців, відають складан-
ням и виконання бюджету. Бургомістри оби-
раються або муніципальними радами 
(в більшості земель ФРН), або безпосеред-
ньо населенням (в землях Баварія, Баден-
Вюртемберг в ФРН), або ж призначаються 
урядом (в Нідерландах).

Буфер (англ. buffer від buff — пом’якшу-
вати поштовхи) — проміжна ланка, що по-
слаблює зіткнення, будь-які втрати, кон-
флікт між двома сторонами.

Буферна держава — одна чи кілька 
країн, що розділяють центри геоекономіч- 
ної і геополітичної потужності. В минулому 
Афганістан був Б. д. між Російською і Бри-
танською імперіями. Буферна зона із неве-
ликих держав, що розділяли Росію і Німеч-
чину, типова для Центрально-Східної Єв-
ропи. Під час громадянської війни була 
утворена Далекосхідна буферна республіка. 
У сучасних умовах Україна може бути пред-
ставлена як Б. д. між Європейським Союзом 
і Російською Федерацією. Конкурентна бо-
ротьба за вплив на Україну Росії і США за 
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умов збереження невизначеності зовнішньо-
політичних орієнтирів України, її пасивності 
у вирішенні питань безпеки та за браком 
внутрішньополітичної стабільності може 
призвести до того, що вона перетвориться на 
буферну зону між геополітичними силови-
ми центрами. Належність до буферної зони 
не відповідає національним інтересам Украї-
ни, оскільки загрожує її безпеці, зокрема з 
огляду й на те, що за таких умов деякі дер-
жави можуть спробувати розв’язувати свої 
суперечки за рахунок українських інтересів 
або й на українській території.

Бухгалтер — посадова особа організації, 
яка відповідає за фінансовий облік і звітність.

Бухгалтерія (від нім. buch — книга і 
halten — тримати) — 1) ведення книг и відо-
мостей обліку грошових коштів і матеріаль-
них цінностей на підприємствах та фірмах. 
2) структурний підрозділ підприємства, 
установи, організації, яка здійснює бухгал-
терський облік, яка курує бухгалтерськими 
операціями, в т. ч. нарахуванням заробітної 
плати. 

Бюджет — план формування та вико-
ристання фінансових ресурсів для забезпе-
чення завдань і функцій, які здійснюються 
відповідно органами державної влади, орга-
нами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування протя-
гом бюджетного періоду.

Бюджет інвестиційний — складова 
частина бюджету, що включає витрати і над-
ходження, що впливають на вартість майна 
(витрати на проведення будівельних робіт та 
придбання матеріального майна) і інвести-
ційні відрахування третім особам, доходи від 
продажу майна, внески, а також особливі 
операції по фінансуванню (отримання і по-
гашення кредитів, відрахування в резервні 
фонди і вилучення з цих фондів).

Бюджет місцевого самоврядування 
(місцевий бюджет) — план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхід-
них для забезпечення функцій та повнова-
жень місцевого самоврядування.

Бюджет поточних операцій — скла-
дова частина бюджету, що включає в себе всі 
поточні витрати, які здійснюються в рамках 
предметів ведення (витрати на утримання 
персоналу, поточні матеріальні витрати, ви-
трати на матеріальні потреби і виплата від-
сотків), а також поточні фінансування над-
ходжень (податки і збори, адміністративні 
тарифи і мита, дотації) відповідно до затвер-
дженої бюджетної класифікації.

Бюджет розвитку — доходи і видатки 
місцевого бюджету, які утворюються і вико-

ристовуються для реалізації програм соці-
ально-економічного розвитку, зміцнення 
матеріально-фінансової бази.

Бюджетна децентралізація — процес 
передачі частини прав, компетенцій, відпові-
дальності та фінансових ресурсів у бюджет-
ній сфері від центральної влади місцевим 
органам державної влади і органам місцево-
го самоврядування.

Бюджетна дотація — трансферт, що 
передається з одного бюджету до іншого на 
безповоротній та безоплатній основі для ви-
користання на загальне вирівнювання до-
ходної спроможності бюджету, який цей 
трансферт отримує. Це, як правило, фіксова-
на грошова допомога, що за певних умов на-
дається бюджетом вищого рівня місцевим 
бюджетам з метою забезпечення виконання 
ними своїх функцій без обмеження сфери 
використання коштів і не вимагає вкладення 
коштів з боку отримувача.

Бюджетна заявка — запит на виділен-
ня бюджетних коштів на момент внесення 
проекту бюджету на розгляд представниць-
кого органу влади, що містить фінансово-
економічне обґрунтування, висновок голов-
ного розпорядника бюджетних коштів та ор-
гану, виконуючого відповідний бюджет.

Бюджетна ініціатива — право членів 
парламенту вносити зміни в поданий уря-
дом проект бюджету. 

Бюджетна класифікація — єдине си-
стематизоване згрупування доходів, видат-
ків, кредитування, фінансування бюджету, 
боргу відповідно до законодавства України 
та міжнародних стандартів.

Бюджетна позика — бюджетні кошти, 
що надаються іншому бюджету на поворот-
ній, безоплатній або платній засадах на ви-
значений строк і в межах фінансового року.

Бюджетна програма — сукупність за-
ходів, спрямованих на досягнення єдиної 
мети, завдань та очікуваного результату, ви-
значення та реалізацію яких здійснює розпо-
рядник бюджетних коштів відповідно до по-
кладених на нього функцій.

Бюджетна система України — сукуп-
ність державного бюджету та місцевих бю-
джетів, побудована з урахуванням економіч-
них відносин, державного і адміністративно-
територіальних устроїв і врегульована 
нормами права.

Бюджетне асигнування — повнова-
ження розпорядника бюджетних коштів, на-
дане відповідно до бюджетного призначен-
ня, на взяття бюджетного зобов’язання та 
здійснення платежів, яке має кількісні, часо-
ві та цільові обмеження.

Бюджетне асигнування
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Бюджетне відшкодування — відшко-
дування від’ємного значення податку на до-
дану вартість на підставі підтвердження пра-
вомірності сум бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість за результатами 
перевірки платника, у тому числі автоматич-
не бюджетне відшкодування у порядку та за 
критеріями, визначеними у розділі V Подат-
кового кодексу України.

Бюджетне зобов’язання — будь-яке 
здійснене відповідно до бюджетного асигну-
вання розміщення замовлення, укладення 
договору, придбання товару, послуги чи здій-
снення інших аналогічних операцій протя-
гом бюджетного періоду, згідно з якими не-
обхідно здійснити платежі протягом цього ж 
періоду або у майбутньому.

Бюджетне зобов’язання за держав-
ними деривативами — бюджетне зобо-
в’язання, згідно з яким необхідно здійснити 
видатки на виплати за державними дерива-
тивами відповідно до умов їх розміщення 
протягом поточного бюджетного періоду та/
або в майбутніх.

Бюджетне правопорушення — недо-
тримання учасником бюджетного процесу 
встановленого законодавством порядку 
складання, розгляду, затвердження, внесен-
ня змін, виконання бюджету чи звіту про ви-
конання бюджету.

Бюджетне призначення — повнова-
ження головного розпорядника бюджетних 
коштів, надане цим Кодексом, законом про 
Державний бюджет України (рішенням про 
місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і 
цільові обмеження та дозволяє надавати бю-
джетні асигнування.

Бюджетний запит — документ, підго-
товлений головним розпорядником бюджет-
них коштів, що містить пропозиції з відповід-
ним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних 
коштів, необхідних для його діяльності на на-
ступні бюджетні періоди.

Бюджетний процес — регламентова-
ний бюджетним законодавством процес 
складання, розгляду, затвердження, вико-
нання бюджетів, звітування про їх виконан-
ня, а також контролю за дотриманням бю-
джетного законодавства.

Бюджетний рік — період, на який дер-
жава (державні або муніципальні органи) 
планують доходи і витрати. У Киргизькій 
Республіці бюджетний рік дорівнює кален-
дарному року, тобто проміжку часу з 1 січня 
по 31 грудня включно. Бюджетний рік 
може не збігатися з календарним роком і 
обчислюватися в іншому порядку, так в 
США він дорівнює періоду з 1 жовтня по 30 

вересня, в Японії з 1 квітня по 31 березня 
тощо.

Бюджетний розпис — документ про 
поквартальний розподіл доходів і витрат бю-
джету і надходжень із джерел фінансування 
дефіциту бюджету, що встановлює розподіл 
бюджетних асигнувань між одержувачами 
бюджетних коштів і складений у відповід-
ності з бюджетною класифікацією.

Бюджетний устрій — організація побу-
дови бюджетної системи, що визначає відно-
сини між бюджетами окремих адмі ніст ра-
тивно-територіальних одиниць.

Бюджетні кошти (кошти бюдже-
ту) — належні відповідно до законодавства 
надходження бюджету та витрати бюджету.

Бюджетні установи — органи держав-
ної влади, органи місцевого самоврядування, 
а також організації, створені ними у встанов-
леному порядку, що повністю утримуються 
за рахунок відповідно державного бюджету 
чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є 
неприбутковими.

Бюджетно-фінансова політика — 
сукупність економічних і адміністративних 
заходів, що вживаються Урядом з метою 
стабілізації та підвищення ефективності на-
ціональної економіки, з використанням, го-
ловним чином, бюджетних і податкових ін-
струментів.

Бюрократи “вуличного рівня” — 
вчителі, полісмени, працівники соціального 
забезпечення та інші особи, що регулюють 
доступ до урядових програм. Зазначалося, 
що вони мають більшу свободу дій, ніж пе-
редбачено формальною організаційною про-
цедурою. Свобода дій настільки велика, що 
можна зрозуміти таку істину: державна полі-
тика насправді робиться радше на найниж-
чому рівні бюрократії, ніж на найвищому. 
Бюрократи вуличного рівня діють у надто 
складних ситуаціях, щоб керуватися прави-
лами; замість адміністративних відповідей 
від них нерідко вимагають суб’єктивних, 
людських реакцій на проблеми, а свобода дій 
посилює законність окремих бюрократів ву-
личного рівня. 

Бюрократизм (від фр. вureau — бюро, 
канцелярія та грец. kratos — влада, пануван-
ня) — 1) система управління, що характери-
зується відірваністю органів управління від 
волі та рішень більшості членів організації, 
управлінського апарату від громадськості; 
2) канцелярщина, зволікання, тяганина, зне-
важливе ставлення до суті справи під вигля-
дом або заради додержання формальності.

Бюрократична політика — підхід до 
вивчення формування політичного курсу, 

Бюджетне відшкодування
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зосереджений на міжлюдських стосунках 
(як-от конфлікт, укладання угоди, компро-
міс і переконання) як на визначальних чин-
никах урядової діяльності. Як модель тво-
рення політичного курсу, він прямо проти-
лежний раціональній моделі. Якщо остання 
бачить “уряд” як монолітного діяча, що бо-
реться за продуктивність, ефективність і ра-
ціональність, то модель бюрократичної полі-
тики розглядає уряд як такий, що складаєть-
ся з ряду різних міністерств та агентств, 
кожне з яких має власні цілі й намагається 
формувати політику таким чином, щоб 
сприяти реалізації власних інтересів. Отож 
уряд — коаліція різних інтересів, а урядова 
політика — наслідок взаємодії різних 
суб’єктів влади. Таку модель часом назива-
ють договірною. Ухвалена за цією моделлю 
постанова є результат компромісу й перего-
ворів між різними зацікавленими групами, а 
відтак дуже залежить від відносної влади 
різних організацій.

Бюрократична структура — форма 
соціальної організації, що характеризується 
раціональністю, високим ступенем поділу 
управлінської праці та її спеціалізацією, чіт-

кою ієрархією, наявністю численних правил 
і норм поведінки персоналу, використанням 
науково обґрунтованих методів управління, 
компетентністю та професійністю управлін-
ських кадрів.

Бюрократичний апарат — персонал ор-
ганізації, функціонування якої базується на: 
а) спеціалізації та ієрархії посад; б) безособо-
вому характері виконуваних ролей; в) регу-
ляції поведінки шляхом оформлення правил 
та дотримання принципів їх реалізації.

Бюрократія — спосіб управління соці-
альними системами, який передбачає розпо-
діл на основі певних правил (формалізація), 
функцій, прав, обов’язків, відповідальності 
щодо використання ресурсів певної соціаль-
ної системи між посадами (розподіл праці) і 
між рівнями влади (ієрархія); виконання по-
садових функцій на постійній основі (спеціа-
лізація) за наявності спеціальних знань та 
вмінь (професіоналізація); отримання заро-
бітної плати за виконання посадових функцій; 
можливість просування по вертикалі ієрархіч-
ної градації посад знизу вгору і по горизонта-
лі; добровільно-контрактний харак тер діяль-
ності посадовців.

Бюрократія
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Вага брутто — вага товару разом з упа-
ковкою внутрішньою (невіддільною від това-
ру до його споживання) і зовнішньої — тарою 
(ящики, мішки, бочки тощо). У міжнародній 
практиці торгових відносин зустрі чається та-
кож термін “Напівбрутто”, що позначає вага 
брутто за вирахуванням ваги зовнішньої упа-
ковки. 

Вага нетто — вага товару без тари і упа-
ковки. 

Вагар — фізична або юридична особа, 
яка здійснює перевірку ваги товару за дору-
ченням його власника або перевізника за 
певну винагороду.

Результати зважування товару відобра-
жаються у ваговому сертифікаті, транспорт-
ному або складському документі. 

Важка промисловість — сукупність 
галузей промисловості, які виготовляють 
здебільшого засоби виробництва: знаряддя 
праці (машини, агрегати, механізми, верста-
ти та ін. види обладнання й устаткування), 
предмети праці (сировина, матеріали, пали-
во тощо). До В. п. належать усі галузі добув-
ної промисловості й найважливіші галузі об-
робної промисловості (виробництво елек-
тро- та теплоенергії, гірнича та кольорова 
металургія, хімічна промисловість, машино-
будування й металообробка, промисловість 
будівельних матеріалів, ряд галузей дерево-
обробної промисловості. В. п. відіграє вирі-
шальну роль у створенні матеріально-
технічної бази розвитку економіки, у підне-
сенні технічного прогресу, підвищенні про-
дуктивності суспільної праці й життєвого 
рівня народу.

Вакансія — вільна посада (робоче місце), 
на яку може бути працевлаштована особа.

Валеологія (лат. “здоров’я”, “бути здо-
ровим”) — наука про здоров’я. Це міжнауко-
вий напрям про пізнання здоров’я людини, 
шляхи його забезпечення, формування й 
збереження в конкретних умовах життєді-

яльності. Як навчальна дисципліна, В. являє 
собою сукупність знань про здоров’я і здоро-
вий спосіб життя людини. Фундатором В. 
вважається російський учений І. І. Брехман. 
Він перший відзначив необхідність розроб-
ки методологічних основ збереження й зміц-
нення здоров’я практично здорових людей і 
назвав новий науковий напрям “В”. Суттє-
вий внесок у формування В. зробили україн-
ські вчені (Г. Л. Апанасенко, 1998; Ю. П. Ли-
сицин, 1982; Р. М. Баєвський, 1979; 
В. П. Войтенко, 1991 та ін.). Провідні валео-
логи країн СНД розробили та репрезентува-
ли вагомі аргументи на користь валеології 
як науки і її ролі в профілактиці захворю-
вань. В. закладає основи профілактики по-
рушення функцій організму в процесі його 
життєдіяльності. В. — це сучасна інтегратив-
на наука про фундаментальні закони духо-
вного й фізичного здоров’я як окремої люди-
ни, так і всього людського суспільства, вона 
сформувалася на основі медицини, біології, 
екології, психології й інших наук і базується 
на комплексі знань, отриманих гуманітарни-
ми й природничими науками, що мають від-
ношення до здоров’я людини. Здоров’я є за-
гальною основою, на якій здійснюється по-
стійна взаємодія В. з медико-біологічними 
науками. Як наука про здоров’я здорової лю-
дини В. закладає основи профілактики по-
рушення функцій організму в процесі його 
життєдіяльності. Як самостійна наука В. має 
всі атрибути науки. Вона має свій об’єкт — 
практично здорову або таку, що перебуває в 
групі “ризику”, людину; предмет — індивіду-
альне здоров’я, резерви здоров’я людини, 
здоровий спосіб життя; метод — досліджен-
ня шляхів підвищення резервів здоров’я лю-
дини; мету — використання успадкованих 
механізмів і резервів життєдіяльності люди-
ни для максимальної адаптації до умов існу-
вання; завдання, серед яких основним є збе-
реження й зміцнення здоров’я і резервів 

В

Вага брутто 
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здоров’я людини через залучення її до здо-
рового способу життя, маючи на увазі, що 
здоровий спосіб життя — це система життя, 
за якої достатньою мірою задовольняються 
потреби організму, що дає змогу зберігати 
здоров’я на безпечному рівні. Здоровий спо-
сіб життя передбачає відсутність шкідливих 
звичок, достатню фізичну активність, зба-
лансоване раціональне харчування, психо-
логічну стійкість і сексуальну культуру. Пе-
ребуваючи на стику багатьох наук, В. швид-
ко розвивається. Ще на початку свого 
зародження вона стала диференціюватися, й 
у процесі розвитку відокремились такі її 
основні напрями, як загальна, медична, педа-
гогічна, вікова, сімейна, екологічна й соці-
альна В.

Валідизація — процес визначення сту-
пеня валідності методів збору даних та ін-
струментарію.

Валідність — характеристика, що свід-
чить про відповідність обраних методів збо-
ру даних завданням дослідження. Дані вва-
жаються валідними тоді, коли вони відобра-
жають певну характеристику предмета 
дослідження. У випадку, коли інструменти/
метод збору даних/дані не відповідають кри-
теріям валідності, їх вважають невалідними.

Валідність експерименту — критерій 
якості експерименту, ступінь його точності, 
залежно від якого висновки, отримані у ре-
зультаті експерименту, можуть бути пошире-
ні на всю генеральну сукупність. Валідність 
експерименту дає змогу визначити, наскіль-
ки загальними можуть бути висновки, отри-
мані у процесі дослідження обмеженої за ча-
сом і обсягом вибірки. Розрізняють валід-
ність експерименту внутрішню і зовнішню.

Валова продукція — показник статис-
тики, що означає сумарний обсяг продукції, 
виготовленої у певній галузі за певний пері-
од часу (як правило, рік, квартал). В. я. охо-
плює як кінцеву, завершену, так і проміжну, 
незавершену продукцію, у т. ч. комплектую-
чі вироби, напівфабрикати, продукцію, виго-
товлення якої тільки розпочато. В результаті 
при обчисленні В. п. в масштабі галузі вини-
кає так званий повторний рахунок (подвій-
ний рахунок), бо проміжна продукція врахо-
вується як самостійно, так і у складі тієї про-
дукції, до якої вона входить як складова 
частина. Напр., колеса для автомобіля вва-
жаються валовою продукцію заводу-
виробника коліс і входять у В. п. автомобіль-
ного заводу.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — 
статистичний показник, що вимірює сукуп-
ну ринкову цінність усіх кінцевих товарів і 

послуг, вироблених протягом року на тери-
торії даної країни.

Валовий дохід — загальна сума доходу 
платника податку від усіх видів діяльності, 
отриманого (нарахованого) протягом звіт-
ного періоду в грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах як на території 
України, її континентальному шельфі, ви-
ключній (морській) економічній зоні, так і 
за їх межами. 

Валовий дохід від страхової діяль-
ності — сума страхових внесків, страхових 
платежів або страхових премій, за винятком 
суми валових внесків, переданих у перестра-
хування, отриманих (нарахованих) страхо-
виками протягом звітного періоду по дого-
ворах страхування і перестрахування ризи-
ків на території України або за її межами. 

Валовий дохід підприємства — ново-
створена вартість колективом підприємства 
за певний проміжок часу (місяць, квартал, 
півріччя, рік). Тобто виручка підприємства 
від реалізованої продукції, послуг та інших 
надходжень (від невиробничої діяльності, 
одержання суми від повернення безнадійних 
боргів тощо).

Валовий дохід страховика — визна-
чається як сума доходу від страхової діяль-
ності, прибутку від проведення страхування 
життя, прибутку від позареалізаційних опе-
рацій та іншої реалізації, зменшених на ви-
плати страхових сум та страхового відшко-
дування, відрахування у централізовані 
страхові резервні фонди та у технічні резер-
ви, інші, ніж резерв незароблених премій. 

Валовий національний продукт 
(ВНП) — статистичний показник, що вимі-
рює сукупну ринкову цінність усіх кінцевих 
товарів і послуг, вироблених протягом року 
на території даної країни, плюс прибутки, 
отримані громадянами країни за кордоном, 
та мінус прибутки, вивезені з країни інозем-
цями.

Валовий обіг (англ. gross calculation) — 
сумарна вартість усіх видів продукції, виро-
бленої за звітний період, куди входить вартість 
готових виробів, напівфабрикатів власного ви-
готовлення, незавершеного вироб ництва і ро-
біт промислового характеру незалежно від їх 
подальшого використання на самому підпри-
ємстві чи поза ним.

Валовий (чистий) прибуток (англ. 
gross income) — показник, що характеризує 
перевищення доходів над витратами, які під-
приємства мають у результаті виробництва. 
Чистий прибуток визначається шляхом ви-
ключення з валового прибутку споживання 
основного капіталу.

Валовий (чистий) прибуток
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Валові витрати виробництва та обі-
гу — сума будь-яких витрат платника подат-
ку у грошовій, матеріальній або нематеріаль-
ній формах, здійснюваних як компенсація 
вартості товарів (робіт, послуг), які придба-
ваються (виготовляються) таким платником 
податку для їх подальшого використання у 
власній господарській діяльності. 

Валові інвестиції — сума амортизацій-
них відрахувань і чистих інвестицій, що спря-
мовується на збільшення реального капіталу.

Валоризація (англ. valorization) — су-
купність заходів, спрямованих на штучне 
підвищення ціни товару, курсу цінних папе-
рів, національних паперових грошей.

Вальвація (англ. сonversion rate) — ви-
значення цінності, вартості іноземної валю-
ти в національній грошовій одиниці.

Валюта векселя — грошова одиниця, в 
якій представлений вексель. Векселі, що 
циркулюють у внутрішньому обороті країни, 
виставляються зазвичай у валюті даної краї-
ни, а в міжнародному обороті — у валюті 
країни боржника, або країни-кредитора, або 
третьої країни.

Валюта грошових зобов’язань — ва-
лютна одиниця, що виражає вартісну оцінку 
зобов’язання (сума договору) в зобов’я заннях, 
які підлягають грошовій оцінці. У грошовому 
зобов’язанні може бути передбачено, що воно 
підлягає оплаті у гривнях у сумі, еквівалент-
ній певній сумі в іноземній валюті. 

Валюта замкнута — неконвертована 
валюта, яка використовується лише у межах 
однієї країни.

Валюта клірингова — валютна одини-
ця, яку використовують у клірингових роз-
рахунках між країнами, що уклали угоду про 
збалансування взаємного товарообороту у 
вартісному виразі. В. к. функціонує лише в 
безготівковому вигляді, джерелом її є взаєм-
не кредитування поставок країнами-учасни-
цями платіжної угоди.

Валюта національна — валюта, яку ви-
пускає певна держава (національний банк 
держави) і яку використовують як перевід-
ний курс для перерахунку валюти угоди у 
валюту платежу.

Валюта паралельна (від лат. valeo — 
коштую і грец. parallelos — що йде поруч) — 
додатково випущений різновид державних 
грошових знаків поряд (паралельно) з еміто-
ваними раніше знаками, тобто тими, що пе-
ребувають в обігу. Напр. грошові купони, ви-
пущені в Україні у 1992 р.

Валюта пластикова — пластикові роз-
рахункові гроші — кредитні картки, які ви-
конують функції грошових знаків.

Валюта страхування — валюта, на 
основі якої укладено угоду на страхування. 
У ній передбачається сплачувати також і 
премію та суми страхового відшкодування.

Валюта тверда — сильна, стійка валюта 
зі стабільним курсом.

Валюта угоди — валюта, за якою вста-
новлюється ціна товару у зовнішньоторго-
вельному контракті або за нею виражається 
сума наданого іншою зарубіжною країною 
кредиту.

Валюта України – грошові знаки у ви-
гляді банкнотів, казначейських білетів, мо-
нет та в інших формах, що перебувають в 
обігу та є законним платіжним засобом на 
території України, а також вилучені з обігу 
або такі, що вилучаються з нього, але підля-
гають обмінові на грошові знаки, які перебу-
вають в обігу.

Валюта ціни — валюта, в якій у зовніш-
ньоторговельному контракті виражена ціна 
товару. Називається також валютою кон-
тракту (договору, угоди). Встановлюється з 
метою страхування ризику зміни курсу ва-
люти платежу. 

Валюта частково конвертована — ва-
люта, що має обмежені можливості обміну 
на інші валюти.

Валютна біржа — юридична особа, од-
ним з видів діяльності якої є організація бір-
жових торгів іноземною валютою в порядку 
і на умовах, які встановлені Національним 
банком; біржа, що здійснює на регулярній і 
впорядкованій основі операції з валютою і 
проводить її котирування. 

Валютна блокада — заходи, що вжива-
ються державою з обмеження ходіння в краї-
ні валюти іншої країни з метою спонукати 
цю країну виконувати певні вимоги.

Валютна виручка — надходження іно-
земної, насамперед вільно конвертованої, ва-
люти в оплату товарів, послуг і цінних папе-
рів, проданих за кордон (експортованих) або 
реалізованих на національній території за 
іноземну валюту.

Валютна інтеграція — обумовлений 
об’єктивними факторами процес створення, 
за активного сприяння держав-учасників, 
регіональних зон, у межах яких забезпечу-
ється відносно стабільне співвідношення 
курсів валют, спільно регулюються валютні 
відносини країн-учасниць і проводиться 
єдина валютна політика щодо третіх країн.

Валютна інтервенція — 1) операції 
центральних (емісійних) банків по скупці і 
продажу валюти своїх країн з метою під-
тримки її курсу; 2) втручання національного 
банку в операції на валютному ринку з ме-

Валові витрати виробництва та обігу
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тою впливу на курс національної валюти за 
допомогою купівлі-продажу іноземної валю-
ти або золота. В цілях підвищення курсу на-
ціональної валюти Національний банк про-
дає іноземну валюту, а для зниження курсу 
своєї валюти скуповує іноземну валюту в об-
мін на національну. Здійснюється за рахунок 
золотовалютних резервів країни або креди-
тів за міжбанківськими угодами. 

Валютна ліквідність — здатність краї-
ни або групи країн безперебійно, своєчасно 
оплачувати свої міжнародні зобов’язання 
прийнятними платіжними засобами.

Валютна ліцензія — 1) дозвіл, що вида-
ється Національним банком комерційному 
банку на кредитно-розрахункове обслугову-
вання валютних операцій юридичних і фі-
зичних осіб; 2) видається компетентним дер-
жавним органом документ, який дозволяє 
імпортеру перевести певну суму в іноземній 
валюті експортеру в сплату за товари.

Валютна монополія — монополія дер-
жави в особі її органів на валютні операції і 
всю валюту, заробляти економічними аген-
тами. Являє собою виключне право держави: 
а) здійснювати операції з валютними цін-
ностями; б) дозволяти ведення таких опера-
цій певним органам, відомствам, організаці-
ям, об’єднанням і фірмам; в) встановлювати 
порядок використання валютних коштів. 
Валютна монополія передбачає регламента-
цію валютних операцій, контроль за вико-
ристанням валютних коштів, здійснення за-
ходів щодо підвищення ефективності їх за-
стосування. 

Валютна позиція — співвідношення 
вимог і зобов’язань банку в іноземній валю-
ті. В разі їх рівності В. п. вважається закри-
тою, при нерівності — відкритою. В. п. є ко-
роткою, якщо обсяг зобов’язань із проданої 
валюти перевищує обсяг вимог, і довгою, 
якщо обсяг вимог із купленої валюти пере-
вищує обсяг зобов’язань. 

Валютна політика — складова частина 
економічної політики держави і зовнішньо-
економічної політики, що представляє со-
бою систему дій держави всередині і поза 
країною, що проводиться за допомогою 
впливу на валюту, валютний курс, валютні 
операції. Основні інструменти — валютна ін-
тервенція, валютні обмеження, валютні ре-
зерви, валютне субсидування, валютні пари-
тети. Валютна політика країни проводиться 
її урядом, центральним банком, центральни-
ми фінансовими органами. 

Валютна премія — позитивна різниця 
між формальним і чинним валютним кур-
сом.

Валютна система — сукупність еконо-
мічних і правових відносин, пов’язаних з 
функціонуванням валюти. Розрізняють на-
ціональні, регіональні та світові валютні си-
стеми. Метою валютної системи є створен-
ня умов для того, щоб забезпечувалися гро-
шові розрахунки всередині країни та між 
країнами. Важливими елементами валютної 
системи є визначення валютного курсу, на-
явність або відсутність валютних обмежень, 
форми міжнародних розрахунків, умови 
взаємної оборотності валют, режим міжна-
родних валютних ринків і ринків золота, 
статус міжнародних валютно-кредитних 
організацій, наприклад, Міжнародного ва-
лютного фонду, та ін.

Валютне законодавство — сукупність 
правових норм, що регулюють порядок здій-
снення операцій з валютними цінностями 
всередині держави, угод між юридичними та 
фізичними особами однієї держави і юри-
дичними та фізичними особами іншої, а та-
кож порядок ввезення, вивезення, переказу-
вання і пересилання з-за кордону і за кордон 
національної та іноземної валюти та інших 
валютних цінностей.

Валютне котирування — визначення 
курсів іноземних валют щодо однієї валюти 
(як правило, національної) відповідно до 
чинних законодавчих норм і практики, що 
склалася. Котирування валют роблять дер-
жавні (національні) або найбільші комерцій-
ні банки. Котирування проводиться прямим 
або непрямим способом. При прямому методі 
котирування, прийнятому усіма країнами, 
крім Великобританії, курс грошової одиниці 
іноземної валюти виражається в певній кіль-
кості одиниць національної валюти. Непряме 
котирування іноземних валют практикується 
у Великобританії, де за одиницю приймаєть-
ся фунт стерлінгів і виражається в певній 
кількості іноземної валюти.

Валютне регулювання — діяльність 
державних органів з управління обігом ва-
люти, контролю за валютними операціями, 
впливу на валютний курс національної ва-
люти, обмеження використання іноземної 
валюти.

Валютний демпінг — розширення екс-
порту за заниженими цінами внаслідок зни-
ження курсу національних грошей порівня-
но з їхньою купівельною спроможністю в да-
ній країні з метою стабілізації курсу, 
збільшення експортних поставок. Така опе-
рація дає змогу експортерам, скуповуючи 
товари за значно заниженими цінами на вну-
трішньому ринку й продаючи їх на зовніш-
ньому ринку за стабільну валюту, одержува-
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ти курсовий прибуток. Використовуючи 
експортну премію, вони знижують ціни на 
свої товари і одержують надприбуток, а та-
кож завойовують ринки збуту у валютній 
конкурентній боротьбі.

Валютний кліринг — офіційна угода 
про взаємне зарахування зустрічних потреб і 
зобов’язань, які виходять з вартісної рівності 
товарних поставок та реалізації послуг. 
Обов’язковими елементами В. к. є: система 
клірингових рахунків, які відкриваються в 
уповноважених банках; обсяг клірингу (всі 
платежі з товарообігу чи їх частина); валюта 
клірингу — узгоджена валюта розрахунків; 
обсяг технічного кредиту — граничне допус-
тиме сальдо заборгованості, яке необхідне 
для безперервності розрахунків.

Валютний коридор — система право-
вих, економічних і організаційних заходів, 
спрямованих на зменшення девальвації кур-
су національної валюти, встановлення дер-
жавою інтервалу межі падіння курсу (коти-
рування) національної валюти на певний пе-
ріод часу.

Валютний курс — ціна грошової оди-
ниці однієї країни, виражена в грошовій оди-
ниці іншої країни. Напр., коли валютний 
курс англійського фунта стерлінгів стано-
вить 1,2 долара США, це означає, що на ва-
лютному ринку фунт і долар обмінюються в 
такій пропорції. Розрізняють біржовий 
(гнучкий, плаваючий) курс, що встановлю-
ється на біржових торгах, і фіксований курс, 
який випливає зі встановленого міжнарод-
ними органами валютного паритету.

Валютний опціон — (від лат. optio 
(optionis) — вільний вибір) — 1) контракт на 
право купити або продати протягом договір-
ного періоду і за договірною ціною лот валю-
ти (англ. currency option); 2) опціон, яким пе-
редбачено право вибору альтернативних ва-
лютних умов контракту (англ. option of 
exchange).

Валютний податок — податок на опе-
рації щодо обміну валюти; збір, який держа-
ва накладає на трансакції з іноземною валю-
тою.

Валютний ризик — небезпечність валют-
них втрат внаслідок зміни курсу валюти ціни 
до валюти платежу в період між підписанням 
контракту й проведенням по ньому платежу. 
Експортер або кредитор терплять збитки при 
зниженні курсу валюти платежу, одержуючи 
меншу реальну вартість порівняно з обумов-
леною в контракті. І навпаки, для імпортера 
(або боржника по позичках) В. р. виникає при 
підвищенні курсу валюти ціни (позички) до 
валюти платежу. Коливання валютних курсів 

призводить до збагачення одних компаній й 
до збитків інших — їхніх контрагентів.

Валютний союз — група країн, які 
встановили межі взаємних коливань курсів 
національних валют відповідно до укладеної 
ними міждержавної угоди.

Валютні відрахування — частина ва-
лютної виручки підприємств, фірм, яка в 
обов’язковому порядку повинна продавати-
ся в державний валютний фонд. Величина 
відрахувань і ціна покупки валюти встанов-
люються державними органами. Застосову-
ються переважно в практиці держав, що роз-
виваються з замкнутими або напівзамкнути-
ми національними валютами.

Валютні обмеження — встановлені в 
законодавчому та адміністративному поряд-
ку сукупність правил і норм щодо обмежен-
ня операцій з іноземною валютою, золотом 
та іншими валютними цінностями (регулю-
вання ввезення і вивезення, переказів валю-
ти, заборона вільного продажу, державний 
контроль над валютними операціями, 
обов’язковий продаж частини валютної ви-
ручки підприємств). Основною причиною є 
нестача валюти, тиск зовнішньої заборгова-
ності, розлад платіжного балансу країни.

Валютні операції — операції, пов’язані 
з переходом права власності на валютні цін-
ності, з використанням в якості засобу плате-
жу іноземної валюти, а також національної 
валюти при здійсненні зовнішньоекономіч-
ної діяльності, ввезенням і пересиланням в 
Україну з-за кордону та вивезенням і переси-
ланням з України за кордон валютних цін-
ностей, а також із здійсненням міжнародних 
грошових переказів. Валютні операції поді-
ляються на поточні операції та операції, 
пов’язані з рухом капіталу. Поточні операції, 
пов’язані з купівлею-продажем валютних 
цінностей, товарів і послуг, реалізацією прав 
на інтелектуальну власність, розрахунки за 
якими здійснюються на умовах без відстроч-
ки платежу і не припускають надання або за-
лучення позикових коштів; перекази коштів 
за кордон та з-за кордону відсотків, дивіден-
дів та інших доходів від банківських вкладів, 
кредитів, інвестицій та інших фінансових 
операцій; перекази коштів неторгового ха-
рактеру, включаючи перекази заробітної пла-
ти, пенсій, аліментів, нерухомості та землі, 
інші аналогічні операції. Валютні операції, 
пов’язані з рухом капіталу, включають інвес-
тиції, в тому числі придбання і продаж цін-
них паперів; надання та отримання кредитів; 
залучення і розміщення коштів на рахунки й 
у вклади; фінансові операції, виконання яких 
через певний термін передбачає платіж або 
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перехід права власності на валютні цінності. 
Валютні операції здійснюються за готівку 
(угоди “спот”) або зі здійсненням платежів в 
обумовлений термін (форвардні і ф’ючерсні 
угоди), коли реальну поставку валюти замі-
нює виплата курсової різниці.

Валютні резерви — запаси золота та 
іноземної валюти, що знаходяться в Націо-
нальному банку і валютно-фінансових орга-
нах країни або в міжнародних валютно-
кредитних організаціях. Валютні резерви є 
одним з основних інструментів підтримки 
валютного курсу. 

Валютні цінності (валютні кошти) — 
іноземна валюта і зовнішні цінні папери; пла-
тіжні документи (чеки, векселі, акредитиви 
та ін.); фондові цінності (акції, облігації) та 
ін. боргові зобов’язання, виражені в іноземній 
валюті, щодо яких національним законодав-
ством встановлюється особливий режим обі-
гу на території даної країни, а також порядок 
їх ввезення, перевезення та пересилання з-за 
кордону і за кордон. Віднесення тих чи інших 
об’єктів до категорії валютних цінностей та 
режим їх обігу визначаються законодавством 
кожної країни або міжнародними угодами.

Вантаж — товар, об’єкт (в тому числі 
вироби, предмети, корисні копалини, матері-
али, сировина, відходи виробництва і спожи-
вання), що приймається для перевезення; 
обов’язково вказуються транспортні харак-
теристики (упаковка, умови перевезення і 
складування і т. п.) вантажу, які впливають 
на ціну його перевезення.

Вантаж експрес-перевізника — кон-
солідовані за єдиним транспортним доку-
ментом міжнародні експрес-відправлення чи 
міжнародні експрес-відправлення, що не 
увійшли до складу цих консолідованих між-
народних експрес-відправлень за своїм ха-
рактером, розмірами або з інших причин, що 
переміщуються (пересилаються) експрес-
перевізником через митний кордон України.

Вантажна квитанція — документ, що 
засвідчує прийняття органом залізничного 
або внутрішнього водного транспорту ванта-
жу до перевезення, тобто видається відправ-
нику вантажу розписка перевізника в при-
йнятті товарно-матеріальних цінностей. 

Вантажна накладна — перевізний до-
кумент, що засвідчує укладення договору пе-
ревезення, прийняття вантажу його перевіз-
ником від відправника і містить відомості 
про товар та умови його перевезення. 

Вантажне відправлення — товари, що 
надходять в Україну на адресу осіб або від-
правляються ними за межі України, або пе-
реміщуються транзитом через митну терито-

рію України, крім товарів, що належать гро-
мадянам та переміщуються ними у ручній 
поклажі, супроводжуваному та несупрово-
джуваному багажі.

Вантажні операції — операції з тран-
спортування, зважування або іншого визна-
чення кількості товарів, навантаження, роз-
вантаження, перевантаження, виправлення 
пошкодженої упаковки, розкриття упаков-
ки, пакування або перепакування товарів і 
транспортних засобів. 

Вантажовідправник — сторона догово-
ру перевезення вантажу: підприємство, уста-
нова, організація, що здала вантаж до пере-
везення і зазначена в якості відправника в 
перевізному документі. Вантажовідправник 
зобов’язаний забезпечувати повне і ритмічне 
виконання перевезень, внести встановлену 
плату, пред’явити до перевезення вантаж у 
стані, що забезпечує його збереження в до-
розі (зокрема, в належній тарі), завантажити 
в установлений термін рухомий склад, до-
тримуючись норми вантажопідйомності, 
правильно заповнити перевізні документи.

Вантажоодержувач — особа, організа-
ція, якій за вказівкою вантажовідправника 
повинен бути виданий вантаж в місці при-
значення. Вантажоодержувач зобов’язаний, 
якщо інше не передбачено законодавством, 
прийняти від транспортної організації та ви-
везти вантаж, що надійшов на його адресу. 

Вантажопідйомність — максимальна 
маса вантажу, яку даний транспортний засіб 
(підйомник, автомобіль, судно) здатний в 
один прийом підняти, перемістити або пере-
везти за певних умов.

Варіативність — присутність кількох 
варіантів у розвитку сущого, прояв багато-
суттєвого підходу до дійсності, яка характе-
ризується спектром структур, поліфункціо-
нальністю. Термін широко використовуєть-
ся у прийнятті управлінських рішень, у 
футурології, проектуванні та в інших напря-
мах людської діяльності.

Варіофікація (англ. variations) — випуск 
різноманітних варіантів однієї продукції.

Варранти — довгострокові опціони на 
придбання встановленої кількості звичай-
них акцій за обумовленою ціною.

Вартість (англ. value) — економічна ка-
тегорія, що виражає втілену й уречевлену 
суспільно необхідну працю. Існує в умовах 
товарного виробництва. Формою грошового 
вираження В. є ціна.

Вартість земельної ділянки — еквіва-
лент цінності земельної ділянки, виражений 
у ймовірній сумі грошей, яку може отримати 
продавець.

Вартість земельної ділянки
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Вартість капіталу (англ. соst of capi-
tal) — різниця між одержаною за допомогою 
розрахункової процентної ставки вартістю 
очікуваного в майбутньому перевищення та 
інвестиційними витратами, співвіднесеними 
на момент початку інвесту вання.

Вартість ринкова (англ. mаrket 
value) — кількість суспільно необхідних ви-
трат абстрактної праці на виробництво дано-
го товару. В. р. лежить в основі ринкових цін, 
навколо яких коливаються фактичні ціни на 
даний товар на конкретному ринку. Різниця 
між ринковою та номінальною вартістю є 
прибутком.

Вартість чиста (англ. net value) — вар-
тість підприємства, що обчислюється як 
сума активів за мінусом суми боргів.

Ваучер — документ встановленого зраз-
ка, що дає особі відповідно до цього Закону 
право на перепідготовку, підготовку на на-
ступному освітньо-кваліфікаційному рівні, 
спеціалізацію, підвищення кваліфікації у на-
вчальних закладах чи у роботодавця.

Вахтовий метод — один з методів орга-
нізації робіт, спосіб забезпечення робіт тру-
довими ресурсами, що полягає в періодичній 
доставці працівників, що змінюють один од-
ного (вахтового персоналу) з місць, значно 
віддалених від місця роботи.

Вбивство — умисне чи з необережності 
позбавлення людини життя; найтяжчий зло-
чин проти особи, який посягає на найвищу 
соціальну цінність — право на життя.

Ввезення товарів, транспортних за-
собів на митну територію України, виве-
зення товарів, транспортних засобів за межі 
митної території України — сукупність дій, 
пов’язаних із переміщенням товарів, тран-
спортних засобів через митний кордон Укра-
їни у будь-який спосіб у відповідному на-
прямку.

Ввізне мито — грошовий збір, що стягу-
ється державою при завезенні на її терито-
рію іноземних товарів. Основне призначен-
ня В. м. — регулювання обсягів надходження 
до держави іноземних товарів залежно від 
потреби в них, зважаючи на можливості 
власного виробництва й необхідність захис-
ту інтересів вітчизняних товаровиробників. 
Розрізняють В. м.: фіскальне, захисне, анти-
дем пінгове, пільгове (преференційне) та ін. 
Розміри ставок В. м. визначаються за тарифа-
ми, затвердженими відповідними державни-
ми органами. На території України діє Єди-
ний митний тариф. Встановлені ним ставки 
митного тарифу є єдиними для всіх суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності незалежно 
від форм власності, організації господарської 

діяльності і територіального розташування за 
винятком випадків, передбачених законами 
України та її міжнародними угодами, 
зобов’язаннями. Залежно від ступеня оброб-
ки (готовності) виробу розрізняють три види 
ставок: лінійні (на сировину), максимальні 
(для готових виробів) і пільгові.

Вебінар — онлайн (англ. on-line — на лі-
нії) семінар, один із видів конференц-зв’язку, 
який проводиться через Інтернет у режимі 
реального часу, при цьому учасники можуть 
бути географічно віддалені один від одного, 
знаходитись біля персонального комп’ютера. 
Спілкування відбувається на спільній вірту-
альній площадці — кімнаті для проведення В.

Веб-портал уповноваженого органу 
з питань закупівель — інформаційно-теле-
комунікаційна система, до складу якої вхо-
дять модуль електронного аукціону і база 
даних, та який є частиною електронної си-
стеми закупівель та забезпечує створення, 
зберігання та оприлюднення всієї інформа-
ції про закупівлі, проведення електронного 
аукціону, автоматичний обмін інформацією і 
документами та користування сервісами з 
автоматичним обміном інформацією, доступ 
до якого здійснюється за допомогою мережі 
Інтернет. Забезпечення функціонування 
веб-порталу уповноваженого органу здій-
снюється у тому числі за рахунок надання 
авторизованим електронним майданчикам 
платного доступу до модуля електронного 
аукціону та бази даних. Порядок надання 
доступу та розмір плати встановлюються 
Кабінетом Міністрів України.

Вексель (нім. wechsel, букв. — зміна, об-
мін) — цінний папір у вигляді довгостроково-
го зобов’язання, складеного у письмовому ви-
гляді за певною формою. В. дає особі, якій 
його видано, тобто векселетримачу, безумов-
не, підтримуване законом право на одержан-
ня (повернення) наданого ним на зазначений 
строк і на певних умовах грошового боргу.

Вексель бодмерейний (нім. wechsel, 
букв. — зміна, розмін і голланд. bodemerij — 
грошова позичка під заставу судна) — век-
сель під заставу судна або вантажу.

Вексель гарантійний — вексель, вида-
ний для забезпечення гарантії господарської 
угоди без одержання векселетримачем від 
векселедавця зазначеної в ньому суми.

Вексель до отримання — вексель, за 
яким належить одержати гроші. Усі підписа-
ні векселі мають силу В. д. о.

Вексель до сплати — сума заборгова-
ності щодо акцептованих торговельних век-
селів, що належить до оплати з настанням 
зазначених угодою термінів.

Вартість капіталу



105

Вексель комісійний (від нім. wechsel — 
зміна, розмін і лат. committio — з’єдную, вла-
штовую, доручаю) — такий, що прийнятий 
від власника векселя для інкасо.

Вексель короткотерміновий — век-
сель, що підлягає негайній сплаті за першою 
ж вимогою власника (або уповноваженої 
ним особи).

Вексель терції (лат. tertia — третя) — 
третій примірник переказного векселя, що 
дає його власникові право після закінчення 
строку зобов’язання вимагати від боржника 
сплати повної суми грошей.

Вексельний кредит — форма кредиту-
вання банком векселетримача шляхом до-
строкової виплати йому зазначеної у векселі 
суми з відрахуванням процентів від часу об-
ліку векселя до строку платежу за ним, а та-
кож суми банківської комісії. Свої права за 
векселем векселетримач передає банкові че-
рез індосамент.

Вексельний регрес (від вексель і лат. 
regressus — зворотний рух) — право зворот-
ної вимоги з боку індосанта, який сплатив 
опротестований вексель до попередніх індо-
сантів та векселетримача, котрі несуть солі-
дарну відповідальність за векселем.

Велика депресія (1929–1933) (англ. 
great depression) — жорстока економічна кри-
за світової господарської системи, включаю-
чи капіталістичну і соціалістичну її складові. 
Криза супроводжувалася спадом виробни-
цтва і масовим безробіттям. Найбільше від 
неї постраждали найменш забезпечені вер-
стви населення. За роки кризи промислове 
виробництво в передових капіталістичних 
країнах впало в середньому на 38 %. Рівень 
сільськогосподарського виробництва зни-
зився на 1/3. У 1932 р. чисельність безробіт-
них, зареєстрованих у 32 країнах світу, дося-
гла 26,4 млн осіб, у тому числі у США 
13,2 млн осіб (32 % від загальної чисельності 
зайнятих у виробництві), Велика Британія 
2,8 млн (22 %), Німеччина 5,5 млн осіб 
(43,8 %). Обсяг торгівлі індустріального сві-
ту зменшився на 1/3 порівняно з 1928 р. В. д. 
уразила майже всі індустріально розвинені 
країни, зачепила і їх колонії. За своїм харак-
тером В. д. була циклічною кризою, але її 
особливість у тому, що глибина падіння була 
набагато більшою, ніж у попередні та й на-
ступні цикли. Пояснюється це не лише тим, 
що потужне піднесення наприкінці 20-х рр. 
мало змінитися таким самим глибоким па-
дінням, а насамперед невідповідністю еконо-
мічної й фінансової ролі держави в розвитку 
продуктивних сил за умов гігантської кон-
центрації капіталу і виробництва.

“Велика сімка” (англ. Great 7) — сім 
високорозвинених країн світу — США, Япо-
нія, Німеччина, Франція, Великобританія, 
Італія і Канада, які з 1975 року проводять 
економічні наради на найвищому рівні за 
участю представника Європейського співто-
вариства, розглядаючи питання загального 
аналізу світової економіки та пошуку шля-
хів впливу на темпи і пропорції її розвитку. 
Частка “сімки” становить понад 50 % світо-
вого валового національного продукту.

Велике князівство литовсько-руське 
(лат. Magnus Ducatus Lituaniae, лит. Lietuvos 
DidžiojiKunigaikštystė, біл. Вялікае Княства 
Літоўскае, пол. Wielkie Księstwo Litewskie) — 
держава, що існувала у Східній Європі в 
XIII–XVIII ст. на території сучасних Литви, 
Білорусі та України. У 30–40-х рр. XIII ст. 
князь Міндовґ об’єднав частину литовських 
племен у державу — Велике князівство Ли-
товське (В. к. Л.). За великого князя Гедиміна 
(1316–1341) відбулося зміцнення територі-
альної єдності В. к. Л.-Р., утвердження спад-
ковості князівської влади. У XIV ст. до скла-
ду В. к. Л.-Р. увійшли білоруські землі, Во-
линь, Поділля, Брацлавщина, Київщина, 
Чернігівщина. В. к. Л.-Р. стало однією з най-
більших держав Європи. Це була федерація 
великої кількості земель, влада в яких пере-
бувала в руках місцевої знаті під верховен-
ством великого князя. З 1398 р. держава на-
зивалась Велике князівство Литовське, Же-
майтійське і Руське, що демонструвало 
велику роль українських, білоруських і росій-
ських земель у його розвитку в XIV ст. Ці 
землі становили 9/10 його території, мали ве-
ликий економічний потенціал. Князівські ли-
товські роди сприйняли їх політичну культу-
ру, закони, звичаї, мову, релігію, зливалися з 
місцевою аристократією руських земель. 
Руська еліта в XIV ст. поділяла панівні пози-
ції у В. к. Л.-Р. з литовською знаттю.

Великий платник податків — юридич-
на особа, у якої обсяг доходу від усіх видів 
діяльності за останні чотири послідовні по-
даткові (звітні) квартали перевищує п’ятсот 
мільйонів гривень або загальна сума сплаче-
них до Державного бюджету України подат-
ків за платежами, контроль за справлянням 
яких покладено на контролюючі органи, за 
такий самий період перевищує дванадцять 
мільйонів гривень.

Великий шовковий шлях (англ. Silk 
Route) — найбільша світова торговельна ко-
мунікація на Євразійському континенті в 
давньому світі і в середні віки. Найбільший 
матеріальний пам’ятник відкритості цивілі- 
зації до зовнішнього світу і міжнародних еко-

Великий шовковий шлях
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номічних відносин. В. ш. ш. забезпечував не 
тільки торговельний, інформаційний, куль-
турний обмін, а й послугував гарантом миру 
на рубежах євразійських цивілізацій. По суті, 
своєю назвою “шовковий” цей проект має за-
вдячувати конвертабельності того товару 
(шовк), що здатен був покривати економічні 
видатки довгого й небезпечного шляху. Ки-
тайський шовк, що прирівнювався за своєю 
ціною до золота, був міжнародною валютою, 
що викачувала з Римської імперії величезні 
кошти. В. ш. ш. — назва караванних торго-
вельних шляхів, що сформувалися у ІІ ст. до 
н. е. (загальна довжина до 12 тис. км) та про-
існували до XVI ст. і являли собою “коридо-
ри”, по яких відбувався інтенсивний обмін 
товарами, ідеями та людьми між цивілізація-
ми Сходу і Заходу. Починався у центральних 
районах Китаю, далі йшов через м. Ланьчжоу 
на Дуньхуан (Китай), де розгалужувався на 
південний і північний шляхи. Південний 
шлях проходив через м. Хотан, м. Яркенд 
(обидва Китай), м. Балх (нині Афганістан), 
м. Мерв (нині м. Мари, Туркменія); північ-
ний шлях пролягав із м. Дуньхуан на м. Тур-
фан, м. Кашгар (Каши; обидва міста у Китаї), 
м. Самарканд (нині в Узбекистані), далі че-
рез м. Ніса (руїни поблизу м. Ашгабад, Турк-
менія), Гекатомпіл (давнє місто на північно-
му сході Ірану), м. Екбатан (нині м. Хамадан, 
Іран) та Багдад (Ірак) і до портів Середзем-
ного моря — м. Тір (нині м. Сур, Ліван) та 
м. Антіохія (нині м. Антакья, Туреччина). У 
середні віки було два генеральних напрямки 
з Китаю через Балх і Самарканд в Індію і Ві-
зантію (південніше і північніше Каспія). За 
всю історію В. ш. ш. лише Монгольській ім-
перії вдалося взяти під контроль трансконти-
нентальну трасу. Кілька відгалужень цього 
шляху сягали Північного Причорномор’я. У 
китайських джерелах є відомості про те, що 
купці зупинялись у місцевостях, де потім ви-
никли міста Тана (нині Азов) та Судак 
(Україна). Варто зазначити, що м. Судак, 
перші відомості про яке датуються 212 р., у 
період розквіту В. ш. ш. був його західною 
столицею. Тут закінчувалася караванна стеж-
ка з Китаю та Індії й починався морський 
шлях до Західної Європи. Внаслідок воєн і 
усобиць руйнувалися міста й країни, виника-
ли нові держави, але В. ш. ш. незмінно відро-
джувався. Прагнення до спілкування, розум-
ної вигоди, до зростання добробуту завжди 
брало гору над усіма протистояннями — і ре-
лігійними, і воєнними, і політичними.

Венчур (англ. venture — ризикувати, 
спекулювати) — 1) невеликі наукові дослід-
но-конструкторські підприємства (фірми) 

або спеціалізовані підрозділи великих кор-
порацій, з участю яких реалізуються нові 
проекти, розробки ноу-хау з метою одержан-
ня прибутку; 2) обов’язковий елемент вен-
чурного підприємництва. Є два види В. — 
внутрішній і зовнішній.

Венчур внутрішній — створені велики-
ми корпораціями спеціалізовані підрозділи, 
функція яких полягає у виборі і реалізації 
ризикових ідей і проектів. Банк ідей і проек-
тів формується шляхом надходження їх від 
незалежних малих наукоємних фірм, відпо-
відних структур самої корпорації. Діяльність 
таких організацій і внутрішніх підрозділів 
суб’єктів підприємництва здебільшого за-
безпечує підвищення результативності 
(ефективності) виробничих, торговельних 
та інших підприємницьких організацій.

Венчур зовнішній — мала самостійна 
наукоємна фірма, заснована авторами ідеї і 
венчурним підприємцем. Вона залучає пен-
сійні фонди, кошти страхових компаній, за-
ощадження населення, кошти державних та 
інших інвесторів, пожертвування і благо-
чинні фонди для здійснення розробки й реа-
лізації ідеї. Для підвищення заінтересова-
ності в реалізації новітніх проектів засно-
вники організацій надають розробникам 
(виконавцям) певну кількість акцій для 
одержання на них додаткових прибутків.

Венчурні компанії — особливий вид 
підприємницьких об’єднань — “ризикові” 
компанії, які займаються впровадженням но-
вовведень у підприємницьку практику. Для 
створення В. к. необхідні: ідея нововведення, 
тобто нового продукту, технології, послуги; 
наявність підприємця, здатного на основі цієї 
ідеї створити нову фірму; наявність підпри-
ємств — власників капіталу, які спеціалізу-
ються на фінансуванні малих наукоємних 
фірм. Засновництво венчурної фірми прохо-
дить чотири стадії. На першій з них група 
інженерів-винахідників, вчених разом з вен-
чурним підприємцем організовують компа-
нію для виробництва нової продукції; на дру-
гій — засновники розробляють економічну 
стратегію, вивчають ринок, прогнозують його 
розвиток, формують раду директорів, прово-
дять роботу щодо підготовки виробництва, 
організовують випуск і реалізацію нової про-
дукції для заздалегідь одержаних замовлень 
певних фірм. На третій стадії налагоджується 
технологія і водночас збільшується виробни-
цтво продукції для широкого споживання; на 
четвертій — вкладають.

Вербальна нота — найбільш поширена 
форма дипломатичного листування в міжна-
родній практиці. У ній викладаються поточні 
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питання найрізноманітнішого характеру. 
Якоїсь регламентації питань, що підлягає ви-
кладу, не існує — при її написанні керуються 
традицією та існуючою практикою. Останнім 
часом установилась практика обміну такими 
нотами безпосередньо між урядами з особли-
во важливих міжнародних питань. 

Вердикт (лат. vere dictum — істинно 
сказане) — рішення присяжних засідателів 
з питання про винність або невинність об-
винуваченого. Присяжні можуть винести 
обвинувальний (більшістю голосів) або ви-
прав ду вальний вердикт. Вердикт носить за-
гальний характер і виражається у формі “ви-
нен” або “не винен”; мотивування у вердикті 
відсутнє. Вердикт підписує і оприлюднює 
старшина присяжних засідателів.

Верифікація (пізньолат. verification — 
доказ, підтвердження) — емпіричне підтвер-
дження теоретичних положень науки дер-
жавного управління шляхом повернення до 
конкретного об’єкта або процесу управління, 
коли ідеальний характер абстрактного мис-
лення ігнорується, на практиці (або іншими 
методами) перевіряється висунута гіпотеза 
та з’ясовуються реальні результати.

Вертикаль влади — група ієрархічно 
встановлених законом по прямій лінії дер-
жавних та муніципальних посад, які дають 
можливість особам, які їх обіймають, здій-
снювати керівництво й контроль на підле-
глій території, що мають державний або 
адміністративно-територіальні кордони (в 
Німеччині найбільш важливі посадові особи, 
які мають під своїм керівництвом території з 
юридичними кордонами, у спеціальній літе-
ратурі називаються хохайтстрегерами). В. в. 
є державно-правовим способом забезпечен-
ня єдності системи виконавчої влади у за-
гальнодержавному масштабі, певним чином 
улагодженою системою посад та посадових 
осіб, які пов’язані між собою єдиними прин-
ципами, цілями та завданнями державного 
управління. В Україні до цієї системи влади 
належать Президент країни, Прем’єр-
міністр, керівники адміністрацій регіонів, 
адміністрацій сільського району (міста), сіл.

Вертикальна соціальна мобільність — 
переміщення індивіда чи групи у системі со-
ціальної ієрархії, що включає зміну соціаль-
ного статусу. Вертикальна мобільність може 
бути висхідна і низхідна. 

Вертикальний поділ праці — відо-
кремлення роботи з координації дій від 
власне дій, що координуються.

Вертикальні відносини — відносини 
між рівнями управління при ієрархічно по-
будованій структурі.

Верховенство закону — 1) визначаль-
не та пріоритетне становище закону в систе-
мі актiв держави, яке забезпечується систе-
мою владних та юридичних засобів, най-
більш повним практичним вираженням яких 
є вища юридична сила закону. В. з. є необхід-
ною умовою і важливою гарантiєю закон-
ностi та правопорядку в країнi, одним iз ви-
значальних принципiв правової держави. На 
практицi найвища юридична сила закону за-
безпечується тим, що видання закону — це 
прерогатива вищого представницького орга-
ну державної влади; жоден орган не може зу-
пинити чи скасувати закон, крiм того органу, 
який прийняв цей закон; усі правові акти 
держави повинні підпорядковуватись йому, 
а в разі розбіжностей (колiзiй) між законом 
та іншими актами пріоритет належить зако-
ну; 2) В. з. — це стійке, постійне й неуперед-
жене втілення в життя та застосування кола 
громадських законів, прийнятих і схвалених 
народом. В. з. — панування нормативного 
акта, прийнятого вищим законодавчим орга-
ном країни, над іншими підзаконними акта-
ми; 3) В. з. — це принцип законності, під 
яким розуміють відповідність підзаконних 
нормативних актів та актів правозастосуван-
ня приписам Конституції і законам. Це озна-
чає, що жоден підзаконний акт не може су-
перечити закону, а акт правозастосування 
повинен прийматися в точній відповідності 
з нормами закону. Особлива процедура при-
йняття закону, регулювання ним найбільш 
важливих суспільних відносин і зумовлю-
ють ту роль, яку він відіграє у правовій си-
стемі держави; 4) В. з. — визначальна роль 
закону в правовій системі держави, у діяль-
ності всіх суб’єктів права, насамперед 
держав них органів і посадових осіб. Цей 
принцип означає, що закон має вищу юри-
дичну силу стосовно всіх інших нормативно-
правових актів та джерел юридичного, тобто 
встановленого державою права. Ця специ-
фічна властивість закону стосовно України 
виявляється у ряді характерних рис. По-
перше, закони видаються єдиним органом 
державної законодавчої влади — Верховною 
Радою України. По-друге, закон не може 
бути змінений чи скасований будь-яким ін-
шим державним органом, крім ВР України. 
По-третє, усі інші нормативно-правові акти, 
а також ненормативні юридичні акти мають 
відповідати законові як першоджерелу, не 
можуть йому суперечити, а тому їх назива-
ють підзаконними актами. Підвалиною 
принципу В. з. в Україні є вимога верховен-
ства Конституції держави як Основного За-
кону.

Верховенство закону
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Верховенство права — положення про 
необхідність дотримання верховенства зако-
ну, права, яке є однією з найважливіших ха-
рактеристик правової держави поряд з поді-
лом влади та зв’язком держави і громадян 
взаємними правами та обов’язками.

Верховна Рада України — єдиний 
орган законодавчої влади України. У своє-
му соцiальному призначеннi, функцiях та 
структурi втілює представницькі засади по-
вновладдя українського народу. Вона оби-
рається виборцями шляхом безпосередньо-
го голосування. Повноваження В. Р. У. 
реалiзуються в найрiзноманiтнiших сферах 
державного, соціально-економічного та 
соцiально-культурного будівництва.

Вестінг — право працівників на отри-
мання різноманітних виплат з фондів, що 
створюються в основному за рахунок вне-
сків роботодавців (наприклад, пенсійних); 
надається особам, які пропрацювали в даній 
фірмі протягом певного терміну.

Ветеринарний сертифікат — санітар-
ний документ, що посвідчує незараженість 
імпортованої (експортованої) худоби (живої 
і битої), птиці (живої і битої), продуктів їх 
переробки, який засвідчує, що вони похо-
дять з районів благополучних щодо гостро-
заразних захворювань.

Ветеринарно-санітарні та фітосані-
тарні заходи — обов’язкові для виконання 
вимоги і процедури, що встановлюються з 
метою захисту від ризиків, які виникають в 
результаті проникнення, закріплення або 
поширення шкідливих організмів, захворю-
вань, які є носіями хвороб або хвороботвор-
них організмів, в тому числі в випадку пере-
несення або поширення їх тваринами і (або) 
рослинами, з продукцією, вантажами, мате-
ріалами, транспортними засобами, з наяв-
ністю добавок, забруднюючих речовин, ток-
синів, шкідників, бур’янів, хвороботворних 
організмів, в тому числі з харчовими про-
дуктами або кормами, а також обо в’язкові 
для виконання вимоги і процедури, що вста-
новлюються з метою запобігання іншої 
пов’язаної з поширенням шкідливих орга-
нізмів шкоди.

Вето — акт, передбачений конституцiями 
ряду країн, завдяки якому глава держави (або 
верхня палата парламенту) може призупини-
ти приведення в дiю законiв, прийнятих пар-
ламентом (його нижньою палатою).

Взаємини — система взаємозв’язків лю-
дей у різних групах (навчальних, трудових 
тощо). Існують взаємини офіційні і неофі-
ційні, ділові й особисті. Задоволення взає-
мин по горизонталі (з колегами) і по верти-

калі (з керівниками) є важливим показни-
ком соціально-психологічного клімату на 
виробництві.

Взаємна власність — об’єднання капі-
талів різних інвесторів для капіталовкла-
день в різні об’єкти, що стають в результаті 
такої операції взаємною власністю, доходи 
від якої і витрати на неї розподіляються в за-
лежності від частки коштів кожного з інвес-
торів у загальній сумі.

Взаємодія (у психології) — 1) процес 
безпосереднього або опосередкованого 
впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, 
що породжує їх взаємну обумовленість і 
зв’язок; 2) вивчення відносин працівників у 
процесі виробництва з погляду найбільш по-
вного та ефективного використання їх по-
тенціалу в умовах функціонування соціотех-
нічних систем.

Взаємодія соціальна — 1) система вза-
ємообумовлених соціальних дій, зв’язаних 
циклічною залежністю, при якій дія одного 
суб’єкта є одночасно причиною і наслідком у 
відповідь дій інших суб’єктів. 2) будь-яка 
форма соціального контакту між особами.

Взаєморозрахунки — грошові кошти, 
що перераховуються до місцевих бюджетів 
або з них протягом бюджетного року в 
зв’язку зі змінами в доходах і/або витрати в 
силу рішень/зобов’язань, прийнятих Уря-
дом або іншими органами виконавчої влади, 
які не передбачені в затверджених бюдже-
тах; і/або в силу змін в рівні виробництва, 
цінах або інших процесах, що мають місце в 
національній економіці, і які відрізняються 
від бюджетного середньострокового прогно-
зу, що використовується в якості основи для 
формування бюджету.

Вибірка — вибірка становить відібрану 
за чіткими правилами частину генеральної 
сукупності. Основним принципом якості по-
будови вибірки є її репрезентативність, тоб-
то здатність повною мірою відображати ха-
рактеристики генеральної сукупності. При 
проведенні оцінювання в разі невеликого 
розміру генеральної сукупності використан-
ня вибіркового методу може буде замінене 
суцільним опитуванням, тобто опитуванням 
усіх представників генеральної сукупності.

Вибірковий контроль — контроль, за 
якого рішення про якість контрольованої 
продукції приймають за результатами пере-
вірення однієї чи кількох вибірок із партії.

Вибірковий підхід до адміністратив-
ної теорії — мета вибіркового підходу — ви-
конання завдань за умов конкуренції. Функ-
ція адміністрації — підтримувати потік ін-
формації й ухвалювати слушні постанови. 
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Особи, які зіткнулися з постановами, мають 
вибирати з-поміж сполучень цілей, засобів, 
стратегій, тактик та інформаційних обмінів. 
Такий підхід поєднує інформацію, завдання, 
стратегії, альтернативи, можливості й на-
слідки. Він зосереджений на постанові й 
системах: інформацію, що містить дані про 
конкурентні сили, розглядають як централь-
ну проблему.

Вибори — масова полiтична кампанiя, 
спосiб формування за допомогою голосуван-
ня представницьких органiв державної влади, 
обрання президента, органiв мiсцевого само-
врядування. Вибори — одна із найважли-
вiших форм безпосередньої участi громадян в 
управлiннi справами суспiльства i держави.

Виборні особи — Президент України, 
народні депутати України, депутати Верхо-
вної Ради Автономної Республіки Крим, де-
путати місцевих рад, сільські, селищні, місь-
кі голови.

Виборча застава — грошова сума, яку 
за законами ряду держав кандидат у депута-
ти зобов’язаний внести державі при реєстра-
ції і яка йому не повертається, якщо в ре-
зультаті виборів він збере менше певної 
частки поданих по округу голосів.

Виборча кампанія — сукупність агіта-
ційних та організаційних заходів, які прово-
дять політичні партії, їх виборчі блоки та 
окремі кандидати на виборні посади з метою 
забезпечити собі максимальну кількість го-
лосів виборців на виборах.

Виборча квота — кількість голосів ви-
борців, необхідних для отримання одного 
депутатського мандата при встановленні ре-
зультатів виборів, що проводяться за 
пропор ційною виборчою системою. При 
розподілі депутатських мандатів за підсум-
ками голосування в багатомандатному за-
гальнодержавному виборчому окрузі по ви-
борах народних депутатів України В. к. об-
числюється шляхом ділення сумарної 
кількості голосів виборців, поданих за кан-
дидатів у народні депутати України, внесе-
них до виборчих списків політичних партій, 
виборчих блоків політичних партій, що 
отримали чотири і більше відсотків голосів 
виборців, на число депутатських мандатів. 
Кандидати у народні депутати України, вне-
сені до виборчих списків політичних партій, 
виборчих блоків політичних партій, що 
отримали менше чотирьох відсотків голосів 
виборців (так званий виборчий поріг, або за-
городжувальний бар’єр), не беруть участі в 
розподілі депутатських мандатів.

Виборча коаліція — форма співробіт-
ництва партій на виборах. Формування коа-

ліцій належить до найважливіших виборчих 
стратегій політичних партій. Учасники коа-
ліції намагаються шляхом поєднання своїх 
зусиль і ресурсів досягти такої якості, яка 
давала б їм можливість зібрати більше голо-
сів, аніж вони збирають окремо.

Виборча система — сукупнiсть уста-
новлених законом правил органiзацiї та про-
ведення полiтичних виборiв, критерiїв i 
способiв визначення їх результатiв. Роз-
рiзняють мажоритарну, пропорцiйну та 
змiшану виборчу систему. Тип виборчої си-
стеми в країнi є наслiдком традицiй суспi-
льно-полiтичного розвитку, полiтичної куль-
тури, що склалася, розстановки полiтичних 
сил і пріоритетів.

Виборчий блок політичних партій — 
добровільне об’єднання кількох політичних 
партій у порядку і строки, передбачені Зако-
ном України “Про вибори народних депута-
тів України”, для спільної участі у виборчій 
кампанії.

Виборчий бюлетень — виборчий доку-
мент для таємного голосування затвердже-
ної форми. 

Виборчий вотум — результати вибор-
чої кампанії з виборів парламенту, президен-
та, місцевих органів тощо.

Виборчий корпус — сукупність всіх 
громадян держави, що володіють активним 
виборчим правом і внесені у виборчі списки. 
Величина виборчого корпусу в тій чи іншій 
країні залежить від виборчих цензів, що 
перед бачаються законодавством і обмежу-
ють право голосу (вікової, осілості та ін.), а 
також від процедури складання виборчих 
списків.

Виборчий процес — передбачені ви-
борчим законодавством дії (виборчі проце-
дури), в результаті послідовного виконання 
яких відбувається формування складу ви-
борних органів або заміщення виборних по-
сад. В. п. має такі етапи: складання списків 
виборців; утворення виборчих округів; 
утворення виборчих комісій; висування та 
реєстрація кандидатів до складу виборних 
органів або на виборні посади; проведення 
передвиборної агітації; голосування; підра-
хунок голосів виборців та встановлення 
підсумків голосування й визначення ре-
зультатів виборів.

Виборчий процес в Україні в умовах 
становлення тоталітарного режиму 
(1919–1937). Радянська Україна від почат-
ку свого існування проголошувалася держа-
вою широких мас: за Конституцією 1919 р. 
УСРР була “організацією диктатури працю-
ючих і експлуатованих мас пролетаріату і 
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біднішого селянства”, а за Конституцією 
1929 р. — “соціалістичною державою робіт-
ників і селян”. Більшовикам вдалося захопи-
ти владу саме завдяки взяттю на озброєння 
найрадикальніших народних вимог, і вико-
нання цих вимог суперечило планам більшо-
вицького керівництва. Незважаючи на це, 
Кремлю вдалося зберегти та навіть зміцнити 
свою диктатуру. Вирішальним у цьому стало 
вміння кремлівських керманичів діяти за 
принципом “розділяй і володарюй”. Успіху 
не можна було досягнути без реального за-
лучення до управління державою широких 
верств населення. Більшовицьке керівни-
цтво змогло “поділитися владою”, зберігши 
за собою всі важелі впливу на суспільство. 
Основою успішності стихійно виниклих рад 
була їх наближеність до мас, що, у свою чер-
гу, було наслідком їхньої частої виборності. 
Тому ключем до успішності більшовизму 
стало підпорядкування компартійному апа-
рату процесу виборів. Саме вибори, до участі 
в яких допускалася переважна частина насе-
лення, допомогли більшовикам легітимізу-
вати свою владу в суспільстві. Місцеві ради 
та з’їзди рад усіх рівнів, які формувалися в 
результаті визна ченого представництва ни-
зових рад на з’їздах вищого рівня, були про-
голошені вищими органами влади відповід-
ного регіонального чи центрального рівня. 
Між з’їздами рад законодавча, виконавча й 
судова влада формально перебувала в руках 
обраних ними органів — виконавчих коміте-
тів. Виконкоми ухвалювали закони та здій-
снювали поточне управління, враховуючи 
накази виборців. Декларувалося, що ці нака-
зи, а не партійні інтереси або власна позиція 
членів виконавчих комітетів рад, повинні 
визначати характер їх діяльності. Виборці 
мали право відкликати депутата в будь-який 
момент. В історії становлення радянської 
влади в Україні особливе місце посідало на-
ціональне питання. На території України 
найголовнішим суперником більшовиків у 
боротьбі за владу була багато в чому схожа у 
своїх організаційних основах на радянські 
органи влади Центральна Рада, яка постала 
на хвилі національно-визвольного руху. З 
огляду на зазначене вище активне викорис-
тання національного питання в боротьбі зі 
своїми всеросійським конкурентами — есе-
рами та меншовиками — більшовики після 
захоплення влади не могли просто так від-
мовитися від власного гасла про право націй 
на самовизначення аж до відокремлення.

Виборчі дільниці — територіальні оди-
ниці, утворені шляхом поділу виборчих 
округів для проведення голосування й під-

рахунку голосів на виборах. Створюють В. д. 
окружні виборчі комісії за поданням Київ-
ської, Севастопольської міських рад, район-
них рад, міських рад у межах території одно-
мандатних виборчих округів, а в разі відсут-
ності таких подань — на підставі пропозицій 
відповідних міських голів або голів рад не 
пізніше як за 60 днів до дня виборів з кіль-
кістю від 20 до 3000 виборців, а у винятко-
вих випадках — з меншою або більшою кіль-
кістю виборців.

Виборчі комісії — комісії, які організо-
вують і проводять вибори та забезпечують 
реалізацію й захист виборчих прав грома-
дян. В Україні діє така система В. к.: Цен-
тральна виборча комісія (складається з 15 
членів комісії, які зі свого складу обирають 
голову, заступника голови та секретаря комі-
сії) — здійснює на всій території України 
контроль за виконанням виборчого законо-
давства і забезпечує його однакове застосу-
вання, очолює систему В. к., встановлює 
форми виборчих бюлетенів, зразки вибор-
чих скриньок і печаток, реєструє обраних де-
путатів; окружні виборчі комісії (юридичні 
особи, що утворюються рішеннями Верхо-
вної Ради Автономної Республіки Крим, об-
ласних, Київської і Севастопольської місь-
ких рад не пізніше як за 90 днів до дня вибо-
рів у складі голови, заступника голови, 
секретаря і членів комісії за поданням відпо-
відно голів цих рад або міських голів) — реє-
струють кандидатів у депутати, встановлю-
ють результати виборів по виборчому окру-
гу, приймають рішення про обрання 
депутата, видають їм відповідні тимчасові 
посвідчення; дільничні виборчі комісії — ор-
ганізовують голосування на виборчій діль-
ниці, проводять підрахунок голосів вибор-
ців, поданих за кожного з кандидатів у депу-
тати, та ін. В. к. утворюються і діють 
відповідно до Конституції України, закону 
“Про вибори народних депутатів України” та 
інших законів України. Ніхто не може втру-
чатися у вирішення питань, що належать до 
компетенції В. к., крім випадків, передбаче-
них законами України.

Виборчі округи — виборчі територіаль-
ні одиниці, утворені для проведення виборів 
депутатів у порядку, передбаченому зако-
ном. В. о. можуть бути одномандатні та бага-
томандатні. 

Виборчі технології — сукупність по-
літи ко-організаційних, інформаційних, про-
пагандистських та інших дій з метою приве-
дення до влади певного політика, групи  
політиків, політичної організації чи їх об’єд-
нання.

Виборчі дільниці 
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Виборчі цензи — сукупність умов, від-
повідність яким є підставою для допуску 
громадян до участі у виборах.

Виведення неплатоспроможного 
банку з ринку — заходи, які здійснює 
Фонд стосовно банку, віднесеного до катего-
рії неплатоспроможних, щодо виведення 
його з ринку одним зі способів, визначених 
Законом.

Вивезення капіталу — експорт капіта-
лу в інші країни державою, підприємствами, 
фірмами, приватними особами з метою 
більш вигідного розміщення, використання. 
Здійснюється або у підприємницькій формі 
(вкладення у промисловість, сільське госпо-
дарство, торгівлю, банки та ін.), або у формі 
позичкового капіталу (надання позик, кре-
дитів та ін.).

Вивізне мито — вид мита, грошовий 
збір, що стягується при вивезенні (експорті) 
товарів; є засобом збільшення доходів дер-
жавного бюджету за рахунок розвитку екс-
порту і стимулює поставки товару на вну-
трішній ринок за рахунок зниження прибут-
ків при експорті. Застосовується зазвичай як 
тимчасовий захід для регулювання торгово-
го і платіжного балансів країни, при виве-
зенні окремих видів сировини, а також тво-
рів мистецтва і старовини.

Вивільнення працівників — термін, 
пов’язаний з певним припиненням роботи. 
Розрізняють абсолютне і умовне вивільнен-
ня працівників. Абсолютне вивільнення пра-
цівників — скорочення чисельності зайня-
тих унаслідок звільнення або відсторонення 
від роботи на тривалий час одного або біль-
шої кількості працівників з економічних, 
структурних чи технологічних причин. Воно 
може бути обумовлене ліквідацією робочих 
місць або їх реорганізацією і як наслідок — 
зміною професійно-кваліфікаційної струк-
тури необхідних працівників. Таке вивіль-
нення передбачає розірвання або призупи-
нення договорів (контрактів) про найм. 
Умовне вивільнення працівників — скоро-
чення потреби в робочій силі під дією різних 
факторів (зростання продуктивності праці 
та обладнання, удосконалення управління та 
організації праці, скорочення втрат робочого 
часу, плинності кадрів тощо). Воно виража-
ється розрахунковою величиною економії 
умовно річних працівників, отриманої в ре-
зультаті зростання продуктивності праці.

Вивчення клієнта — процес отриман-
ня суб’єктом первинного фінансового моні-
торингу під час ідентифікації та/або в про-
цесі обслуговування клієнта інформації 
щодо фінансового стану клієнта та змісту 

його діяльності; проведення оцінки фінан-
сового стану клієнта; визначення належнос-
ті клієнта або особи, яка діє від його імені, 
до національних або іноземних публічних 
діячів, діячів, що виконують політичні 
функції в міжнародних організаціях, або 
пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця 
його проживання або місця перебування чи 
місця тимчасового перебування в Україні 
(усіх даних щодо адреси місця проживання 
(перебування): назва країни, регіону (об-
ласті), району, міста (села, селища), вулиці 
(провулку), номера будівлі (корпусу), но-
мера квартири).

Вигодоодержувач — особа, на користь 
або в інтересах якої проводиться фінансова 
операція.

Виграш — частина призового фонду ло-
тереї, яка визначається згідно з умовами ло-
тереї, що виплачується в грошовій формі 
учаснику лотереї, передана (в натурі) у влас-
ність або надана учаснику лотереї, визнано-
му таким, що виграв відповідно до умов ло-
тереї.

Вид на проживання — документ, що 
видається іноземним громадянам або апа-
тридам на право проживання в даній держа-
ві; документ, що засвідчує особистість особи 
без громадянства, виданий на підтверджен-
ня дозволу на постійне проживання особі 
без громадянства або іноземному громадя-
нину, який засвідчує їх право на вільний ви-
їзд та повернення. 

Видавництво — підприємство будь-
якої організаційно-правової форми та фор-
ми власності, що здійснює підготовку, ви-
робництво і випуск книжкової та іншої дру-
кованої продукції.

Видавнича діяльність — сукупність 
організаційних, творчих, виробничих захо-
дів, спрямованих на підготовку і випуск у 
світ видавничої продукції. 

Видавнича організація — підприєм-
ство, установа чи організація, статутом якої 
поряд з іншими видами діяльності передба-
чено підготовку і випуск у світ видавничої 
продукції. 

Видавнича справа — сфера суспільних 
відносин, що поєднує в собі організаційно-
творчу та виробничо-господарську діяль-
ність юридичних і фізичних осіб, зайнятих 
створенням, виготовленням і розповсю-
дженням видавничої продукції. 

Видатки бюджету — кошти, спрямова-
ні на здійснення програм та заходів, перед-
бачених відповідним бюджетом. До видатків 
бюджету не належать: погашення боргу; на-
дання кредитів з бюджету; розміщення бю-

Видатки бюджету
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джетних коштів на депозитах; придбання 
цінних паперів; повернення надміру сплаче-
них до бюджету сум податків і зборів та ін-
ших доходів бюджету, проведення їх бю-
джетного відшкодування.

Видаткова фінансова операція — фі-
нансова операція, яка призводить до змен-
шення активів на рахунку клієнта — власни-
ка активів.

Видача злочинців (екстрадиція) — 
видача однією державою іншій свого грома-
дянина, іноземного громадянина або особи 
без громадянства. Законодавство більшості 
країн забороняє видачу своїх громадян іно-
земній державі. Конституція України 
(ст. 25) та Закон “Про громадянство Украї-
ни” передбачають, що громадянин України 
не може бути виданий іншій державі. Видача 
іноземних громадян або осіб без громадян-
ства, які перебувають на території однієї 
держави, іншій державі відбувається за пра-
вилами, що встановлюються міжнародними 
договорами. Для України найбільше значен-
ня мають: Конвенція про правову допомогу 
у цивільних, сімейних та кримінальних 
справах між державами-членами СНД від 
22 січня 1993 р., Європейська Конвенція про 
передачу кримінальних справ від 15 травня 
1972 р., Конвенція про видачу правопоруш-
ників від 13 грудня 1957 р., Конвенція про 
передачу засуджених осіб від 21 березня 
1983 р. Міжнародними договорами встанов-
люються деякі застереження та обмеження 
щодо В. з. Так, у В. з. може бути відмовлено: 
якщо є підстави вважати, що видана особа 
буде страчена чи піддана катуванню; якщо 
особа переслідується за вчинення політич-
ного або пов’язаного з оподаткуванням зло-
чину; якщо дії особи не вважаються злочин-
ними у запитуваній державі.

Видача ліцензії — внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб — підприємців та громадських фор-
мувань запису про право провадження 
суб’єктом господарювання визначеного ним 
виду господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню.

Види іноземних інвестицій — іноземні 
інвестиції можуть здійснюватись у вигляді: 

• іноземної валюти, що визнається кон-
вертованою Національним банком України; 

• валюти України — у разі реінвестицій в 
об’єкт первинного інвестування чи в будь-
які інші об’єкти інвестування відповідно до 
законодавства України за умови сплати по-
датку на прибуток (доходи); 

• будь-якого рухомого і нерухомого май-
на та пов’язаних з ним майнових прав; 

• акцій, облігацій, інших цінних паперів, 
а також корпоративних прав (прав власності 
на частку (пай) у статутному фонді юридич-
ної особи, створеної відповідно до законо-
давства України або законодавства інших 
країн), виражених у конвертованій валюті; 

• грошових вимог та права на вимоги ви-
конання договірних зобов’язань, які гаранто-
вані першокласними банками і мають вар-
тість у конвертованій валюті, підтверджену 
згідно з законами (процедурами) країни ін-
вестора або міжнародними торговельними 
звичаями; 

• будь-яких прав інтелектуальної влас-
ності, вартість яких у конвертованій валюті 
підтверджена згідно з законами (процедура-
ми) країни інвестора або міжнародними тор-
говельними звичаями, а також підтверджена 
експертною оцінкою в Україні, включаючи 
легалізовані на території України авторські 
права, права на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, знаки для товарів і по-
слуг, ноу-хау тощо; 

• прав на здійснення господарської ді-
яльності, включаючи права на користування 
надрами та використання природних ресур-
сів, наданих відповідно до законодавства або 
договорів, вартість яких у конвертованій ва-
люті підтверджена згідно з законами (проце-
дурами) країни інвестора або міжнародними 
торговельними звичаями; 

• інших цінностей відповідно до законо-
давства України. 

Види інформації за змістом. За зміс-
том інформація поділяється на такі види: 

• інформація про фізичну особу; 
• інформація довідково-енцикло педич-

ного характеру; 
• інформація про стан довкілля (еколо-

гічна інформація); 
• інформація про товар (роботу, послу-

гу); 
• науково-технічна інформація; 
• податкова інформація; 
• правова інформація; 
• статистична інформація; 
• соціологічна інформація; 
• інші види інформації.
Види обов’язкового страхування. В 

Україні здійснюються такі В. о. с.: 
1) медичне страхування; 
2) державне особисте страхування вій-

ськовослужбовців і військовозобо-
в’язаних, призваних на збори; 

3) державне особисте страхування осіб 
рядового, начальницького та вільно-
найманого складу органів і підрозді-
лів внутрішніх справ; 

Видаткова фінансова операція
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4) державне обов’язкове особисте стра-
хування медичних і фармацевтичних 
працівників на випадок інфікування 
вірусом імунодефіциту людини при 
виконанні ними службових обов’язків; 

5) державне обов’язкове особисте стра-
хування працівників митних органів; 

6) державне обов’язкове особисте стра-
хування працівників прокуратури; 

7) державне страхування життя і здоров’я 
народних депутатів; 

8) державне особисте страхування служ-
бових осіб державної контрольно-
ревізійної служби в Україні; 

9) державне особисте страхування служ-
бових осіб державних податкових ін-
спекцій; 

10) державне обов’язкове страхування 
службових осіб державних органів у 
справах захисту прав споживачів; 

11) особисте страхування працівників ві-
домчої та сільської пожежної охорони 
і членів добровільних пожежних дру-
жин (команд); 

12) державне страхування посадових осіб 
інспекцій державного архітектурно-
будівельного контролю; 

13) державне страхування спортсменів 
вищих категорій; 

14) державне страхування працівників 
державної лісової охорони; 

15) страхування життя і здоров’я спеціа-
лістів ветеринарної медицини; 

16) страхування життя і здоров’я суддів; 
17) державне страхування донорів крові 

та/або її компонентів; 
18) особисте страхування від нещасних 

випадків на транспорті; 
19) страхування членів екіпажу та авіа-

ційного персоналу; 
20) страхування працівників замовника 

авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із 
забезпеченням технологічного проце-
су при виконанні авіаційних робіт, та 
пасажирів, які перевозяться за його 
заявкою без придбання квитків; 

21) страхування ризикових професій на-
родного господарства від нещасних 
випадків; 

22) страхування відповідальності пові-
тряного перевізника і виконавця по-
вітряних робіт щодо відшкодування 
збитків, заподіяних пасажирам, бага-
жу, пошті, вантажу; 

23) страхування відповідальності експлу-
атанта повітряного судна за збитки, 
які можуть бути завдані ним при ви-
конанні авіаційних робіт; 

24) страхування цивільної відповідаль-
ності власників транспортних засо-
бів; 

25) страхування авіаційних суден; 
26) обов’язкове страхування врожаю сіль-

сь когосподарських культур і багато-
річних насаджень у радгоспах та ін-
ших державних сільськогосподар-
ських підприємствах. 

Види цінних паперів — акції, облігації 
внутрішніх республіканських і місцевих по-
зик, облігації підприємств, казначейські 
зобов’язання республіки, ощадні сертифіка-
ти, векселі. 

Видова назва товару — вживана в на-
зві товару назва географічного місця, в яко-
му спочатку товар цього виду вироблявся, 
яка згодом стала загальновживаною в Украї-
ні як позначення (назва) певного виду това-
ру безвідносно до конкретного місця його 
походження. 

Визначення оцінюваності — дослі-
дження, що дає змогу визначити можливос-
ті/базові показники/критерії, за якими буде 
здійснюватись оцінювання проекту чи про-
грами. Таке дослідження проводять на етапі 
раннього огляду запропонованого проекту 
чи програми для того, щоб упевнитись, чи 
їхні цілі є реалістичними, а результати — ви-
мірюваними. Воно також дає розуміння, чи 
оцінювання буде корисним для менеджерів 
програми або відповідальних за вироблення 
політики та яким чином; чи реалістичним є 
проведення оцінювання.

Виїмка — слідча дія, пов’язана з вилу-
ченням у фізичної або юридичної особи пев-
них предметів або документів, що мають 
значення для справи, якщо точно відомо, де і 
у кого вони знаходяться. Виїмка проводить-
ся в присутності понятих на підставі ухвали 
слідчого, а в оселі — на підставі судового рі-
шення. Виїмка предметів і документів, що 
містять державну таємницю, проводиться 
слідчим з санкції прокурора. До початку ви-
їмки слідчий пропонує видати предмети і 
документи, які підлягають вилученню, а в 
разі відмови проводить виїмку примусово.

Виклик національній безпеці — по-
дія, явище, процес, інші чинники, які, за на-
явності певних умов, одночасно можуть 
бути оцінені і як можливі небезпеки, і як до-
даткові можливості щодо реалізації націо-
нальних інтересів. В. н. б. часто проявляєть-
ся як початкова фаза ескалації напруженості 
між суб’єктами міжнародного права внаслі-
док, зокрема, протидії однієї держави або 
групи держав намаганням іншої держави до-
сягти своїх національних цілей. Cпочатку 
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поняття “виклик” набуло поширення на За-
ході завдяки працям А. Дж. Тойнбі, а згодом 
і на Сході. Сьогодні воно широко вживаєть-
ся в науковій і публіцистичній літературі, 
часто використовується політиками та екс-
пертами при оцінці тих чи інших аспектів за-
безпечення національної безпеки. Але не 
рідко В. н. б. ототожнюють із поняттями за-
гроза національній безпеці та ризик націо-
нальній безпеці, що є методологічною по-
милкою. В. н. б. — це передусім проблема, 
яка отримала за певних причин й на певно-
му відрізку часу сильний суспільний відго-
лос і розв’язання якої, на думку політичної 
еліти, має важливе, пріоритетне значення 
для забезпечення національної безпеки. Тоб-
то В. н. б. — проблема, яка виникає перед 
суспільством та державою, але це не означає, 
що будь-яка проблема є викликом. В. н. б. 
має свою першопричину, є конкретним у 
часі та просторі, має свою внутрішню дина-
міку розвитку, але набуває політичного зна-
чення в міру його сприйняття як такого. На-
приклад, можна говорити про виклик глоба-
лізації, але оцінки негативних та позитивних 
наслідків зазначеного виклику для націо-
нальної безпеки кожної країни є досить різ-
ними. Як і у випадку із загрозою національ-
ній безпеці, В. н. б. як проблема не має чітко-
го та однозначного механізму розв’язання, 
але негайного втручання не вимагає. Як і за-
грози, В. н. б. мають своє джерело (першо-
причину виникнення), ознаки, структуру, іс-
торію та логіку розвитку, в якій інколи спра-
цьовують не тільки причинно-наслідкові 
зв’язки, а й зв’язки стохастичного характеру. 
В. н. б. можуть бути класифіковані за різни-
ми ознаками, зокрема за: характером — соці-
альні, техногенні чи природні; розмахом та 
масштабами можливих наслідків — глобаль-
ні, регіональні, загальнодержавні, локальні 
(місцеві); джерелами (першопричинами ви-
никнення) — іноземні держави (група дер-
жав), юридичні та фізичні особи, політичні, 
економічні, соціальні, природні та інші події, 
явища та процеси; сферами прояву — полі-
тичні, воєнні, економічні, соціальні, інфор-
маційні тощо; спрямованістю — внутрішні 
чи зовнішні; терміном дії — постійні, корот-
кострокові, середньострокові, довгострокові.

Виклики глобалізаційні — певні фор-
ми ризиків, які провокують небезпеку для 
розвитку сучасного світу в умовах глобаліза-
ції. Після 11 вересня 2001 р. сучасний світ 
постав перед новим випробуванням, що дало 
змогу йому побачити зворотний бік сучасної 
цивілізації, а головне її небезпечні В. г. Ця 
подія показала, що в умовах глобалізації змі-

нюється світовий баланс сил, який призво-
дить до зменшення гарантій безпеки, попе-
редньо здобутих державами. Результатом 
цього стає нав’язування окремими держава-
ми єдиних стандартів поведінки в різних 
сферах суспільного життя, що суттєво під-
риває національний устрій та традиційні 
цінності незалежних країн. Це призводить 
до перетворення потенційних загроз у реаль-
ні, які поглиблюють протистояння між краї-
нами. До основних В. г. суспільного розви-
тку належать: 1) обернені форми глобаліза-
ції як виклики суспільному розвитку, серед 
них: а) регіоналізація (призводить до асиме-
тричності політико-територіальної структу-
ри окремих регіональних об’єднань); амери-
канізація (характеризує централізований 
вплив (екстремістський та ліберальний) 
США на розвиток сучасного світу); б) китаї-
зація (форма боротьби Китаю з міжнарод-
ною гегемонією, спрямована на вирішення 
своїх внутрішніх проблем суспільного роз-
витку); в) бразилізація (нова тенденція 
суспільно-економічного розвитку Західного 
світу, яка має найслабше геостратегічне 
оформлення, проте її виклики поширюються 
на більшу частину Західного світу); 2) підмі-
на національного інтересу глобальним інте-
ресом, який позбавляє окрему національну 
державу можливості реалізації власної стра-
тегії суспільного розвитку. Глобальний ін-
терес є своєрідним конгломератом, який уо-
соблює систему інтересів, притаманну для 
світу в цілому, має трансцендентний та 
транснаціональний характер, оскільки відо-
бражає зміст національного інтересу кожної 
окремої держави, є чітким індикатором 
спільних потреб між суб’єктами глобального 
простору, які належать до різних національ-
них держав. У контексті визначення сутнос-
ті глобального інтересу розмежовують по-
няття глобального та геополітичного інтере-
су. Глобальні інтереси — це інтереси, які 
характеризують розвиток світу в цілому. Гео-
політичні інтереси — це інтереси окремої 
держави щодо реалізації принципів її зо-
внішньої політики. Основними рівнями гло-
бального інтересу є: національний та дер-
жавний. Національний інтерес, з одного 
боку, визначається глобальною системою 
цінностей, з другого — легітимованою струк-
турою інтересів, притаманних для розвитку 
національних систем державного управлін-
ня. Державний інтерес в умовах глобалізації 
являє собою потребу держави та її структур 
здійснювати відповідну геополітичну стра-
тегію з метою забезпечення власного розви-
тку в межах світової системи. Глобалізаційні 
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умови породжують дві форми викликів на-
ціональній безпеці: зовнішні, що пов’я-
зуються зі спробами світових держав підпо-
рядкувати собі окрему національну державу, 
та внутрішні, які зумовлені змістом вну-
трішньої політики окремої національної дер-
жави. Внутрішні В. г. пов’язуються з транс-
формаційними змінами в соціально-полі-
тичній та духовній сферах суспільства і 
приводять до ідеологічного та соціально-
економічного розколу, який породжує крах 
національної ідентичності. До причин вну-
трішніх В. г. належать: а) наростання соціа-
льно-політичних та етнічних конфліктів, що 
виводить систему суспільного розвитку з 
динамічної рівноваги, позбавляючи її мож-
ливості стабільного розвитку та функціону-
вання; б) державно-управлінська криза, яка 
пронизує всі сфери суспільного життя і ви-
водить із стану стабільності систему держав-
ного управління, що безпосередньо проявля-
ється на рівні функціонування її інституцій-
них, регулятивних та духовно-ідеоло гічних 
механізмів. В умовах такої кризи, безумовно, 
загроза національній безпеці набуває най-
більш активних форм. До причин виникнен-
ня зовнішніх В. г. належать: підривна діяль-
ність, яка здійснюється з боку спецслужб 
окремих держав світу, міжнародний теро-
ризм, економічна блокада, політичний тиск, 
шантаж, загрози силових акцій. Виходячи з 
цього, окрема національна держава, реалізу-
ючи свою внутрішню політику, має врахову-
вати інтереси всієї світової спільноти, аби у 
такий спосіб здобути можливість протистоя-
ти В. г. Ці дві форми В. г. призводять до не-
стабільності суспільного розвитку держави, 
її радикальної трансформації та політичного 
реструктурування. Необхідною умовою про-
тистояння В. г. національній безпеці мають 
бути механізми забезпечення “динамічної 
стабільності”, що має гарантувати відсут-
ність загроз для виживання нації, а також 
здатність компенсувати загрози за рахунок 
адаптації національної безпеки до системи 
глобальної безпеки. Основними показника-
ми стабільності суспільного розвитку в умо-
вах глобалізації є: здатність системи держав-
ного управління протистояти та нейтралізу-
вати негативні В. г. національній безпеці. В 
основу забезпечення національної безпеки в 
умовах глобалізації покладено договірно-
правовий механізм, який забезпечує довіру 
між державами з відповідним утворенням 
загально-європейської та міжнародної си-
стеми безпеки. Важливим інструментом реа-
лізації такого механізму є міжнародне право, 
яке дає змогу перебудувати сучасний світ на 

принципах справедливості, законності та па-
ритетності. Ефективність національної без-
пеки в умовах глобалізації залежить від вну-
трішньої та зовнішньої політики держави. 
Ефективною така політика може бути, якщо 
вона відповідає її національним інтересам, 
сприяючи тим самим збереженню націо-
нальної ідентичності держави та специфіці 
системи її управління. Це дасть змогу проти-
стояти В. г. національній безпеці, які посяга-
ють на національні інтереси окремих дер-
жав, а також забезпечити їм відповідний гео-
політичний баланс. Одним з механізмів 
протистояння В. г. національній безпеці є 
регіоналізація сфери безпеки, що тим самим 
дає змогу чітко ідентифікувати основних ге-
ополітичних суб’єктів (до яких належать За-
хідна Європа, країни Балтії, Центрально-
Східна Європа, Південно-Східна Європа та 
Кавказ), на яких покладається забезпечення 
миру і стабільності в межах окремої частини 
світу; 3) глобальний тероризм як В. г. су-
спільному розвитку є сукупністю інструмен-
тів силового характеру, спрямованих на до-
сягнення провокаційних цілей у межах за-
гальнопланетарного масштабу. Основними 
механізмами боротьби з глобальним теро-
ризмом є офіційно-дипломатичний рівень 
визнання терористичних загроз та створен-
ня спеціальних інституційних структур, які в 
ідеалі мають протистояти викликам терориз-
му. Важлива роль має належати глобальним 
політичним зусиллям, які б єднали націю і 
світ, а також транснаціональному співробіт-
ництву між державами і транс на ціо нальними 
структурами (створення окремих антитеро-
ристичних альянсів), які б протистояли ви-
кликам впливу глобального тероризму у сві-
ті. Одним із засобів про тис тояння викликам 
глобального тероризму є формування ефек-
тивної системи державного управління. 
Важливим інструментом національних дер-
жав у протистоянні глобальному тероризму 
є реалізація принципів міжнародного права 
(створення потужної міжна родно-правової 
основи боротьби з тероризмом), яка не пови-
нна суперечити національним системам пра-
ва; 4) глобальна міграція як В. г. суспільному 
розвитку прискорила процеси міжцивіліза-
ційної взаємодії, призвела до розпорошення 
людського потенціалу, змішення мов та кон-
фесій у пошуках реалізації відповідних ін-
тересів. Важливими факторами поширення 
глобальної міграції наприкінці ХХ ст. стали 
глобальний тероризм, економічна нестабіль-
ність, низький рівень життя, масове безробіт-
тя, війни, різні форми політичних експансій, 
порушення прав людини, соціально-еко-
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номічна нерівність. Ефек тивним механізмом 
протистояння глобальній міграції має бути 
інтегрована міграційна політика, що має 
здійснюватись спільно різними країнами 
світу, тими, які піддаються напливу глобаль-
ної міграції, і тими, що сприяють відпливу 
свого людського ресурсу в інші країни світу. 
Така політика має подвійні завдання: по-
перше, вона має бути спрямована на захист 
державних кордонів від небажаних міграцій-
них потоків, по-друге, основним завданням 
такої політики має стати “система міграцій-
ної фільтрації”, яка б забезпечувала іденти-
фікацію міграційних потоків, що дало б змо-
гу чітко визначити: приймати чи не прийма-
ти їх на території окремої національної 
держави, а головне, якщо приймати, то якою 
мірою їх адаптувати до реалій розвитку 
окремої національної держави. Важливу 
роль у протистоянні В. г. відіграють: злаго-
джена система співробітництва між держа-
вами, функціонування відповідних держав-
но-управлінських структур (міністерство 
закордонних справ, міністерство міжнарод-
них відносин, міністерство європейської ін-
теграції тощо), організаційно-правові меха-
нізми забезпечення суспільної та міждер-
жавної стабільності, що включають 
розробку та реалізацію відповідних націо-
нальних концепцій (програм), створення 
Міждержавної координаційної ради держав, 
Центру з вивчення етнічних конфліктів в 
умовах глобалізації і Центру з вивчення 
проблем стратегічного розвитку та миру, які 
б забезпечували розробку і реалізацію стра-
тегії щодо подолання В. г.

Виключне право — право, коли жодна 
особа, крім тієї, якій належить авторське 
право або суміжні права, не може використо-
вувати твір, не маючи на те відповідного до-
зволу (ліцензії). 

Виконавський тренінг — тренінг для 
працівників базового процесу діяльності з 
формування відсутніх у них, але професійно 
значимих якостей працівників.

Виконавча влада — одна з трьох гілок 
державної влади, що представляє собою пев-
ну систему державних органів, пов’язаних 
між собою по вертикалі і горизонталі, по-
кликаних реалізовувати прийняті закони і 
здійснювати оперативно-господарську ді-
яльність.

Виконавчий комітет сільської, се-
лищної, міської, районної у місті ради. 
Виконавчим органом сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її створення) 
ради є виконавчий комітет ради, який утво-
рюється відповідною радою на строк її по-

вноважень. Виконавчий комітет ради утво-
рюється у складі відповідно сільського, се-
лищного, міського голови, районної у місті 
ради — голови відповідної ради, заступника 
(заступників) сільського, селищного, місь-
кого голови, голови районної у місті ради, 
керуючого справами (секретаря) виконавчо-
го комітету, а також керівників відділів, 
управлінь та інших виконавчих органів ради, 
інших осіб. До складу виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської ради входять та-
кож за посадою секретар відповідної ради, 
староста (старости). Міська рада утворює у 
складі виконавчого комітету ради орган з 
питань містобудування та архітектури. Пер-
сональний склад виконавчого комітету сіль-
ської, селищної, міської ради затверджується 
радою за пропозицією сільського, селищного, 
міського голови, районної у місті ради — за 
пропозицією голови відповідної ради.

Виконавчий напис — розпорядження 
нотаріуса про стягнення з боржника певної 
суми грошей або будь-якого майна, вказане 
на справжньому борговому документі.

Виконавчий федералізм — ситуація, 
коли відносно нечисленні міжурядові питан-
ня вирішують службовці нижчих щаблів  
адміністративної ієрархії; натомість міжуря-
дові стосунки визначають і контролюють ка-
бінет міністрів та вищі службовці централь-
них органів.

Виконавчі органи рад. Органи, які 
відповідно до Конституції України та Зако-
ну створюються сільськими, селищними, 
міськими, районними в містах (у разі їх 
створення) радами для здійснення виконав-
чих функцій і повноважень місцевого само-
врядування у межах, визначених законами. 
Виконавчими органами сільських, селищ-
них, міських, районних у містах (у разі їх 
створення) рад є їх виконавчі комітети, від-
діли, управління та інші створювані радами 
виконавчі органи. Виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських, районних у містах 
рад є підконтрольними і підзвітними відпо-
відним радам, а з питань здійснення делего-
ваних їм повноважень органів виконавчої 
влади — також підконтрольними відповід-
ним органам виконавчої влади.

У сільських радах, що представляють те-
риторіальні громади, які налічують до 500 
жителів, за рішенням відповідної територі-
альної громади або сільської ради виконав-
чий орган ради може не створюватися. У 
цьому випадку функції виконавчого органу 
ради (крім розпорядження земельними та 
природними ресурсами) здійснює сільський 
голова одноособово.

Виключне право
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Виконавчо-розпорядча діяльність — 
вид діяльності, що має на увазі здійснення 
оперативно-управлінських дій, спрямованих 
на реалізацію нормативних правових актів 
або певних функцій.

Виконавчо-розпорядчі функції — 
функції органів управління, передбачені для 
них законодавством за окремими об’єктами 
регулювання суспільних відносин і щодо 
яких потрібне ухвалення рішень.

Викрадення людини — злочин проти 
свободи особистості; протиправні умисні дії, 
спрямовані на таємне, або відкрите, або за 
допомогою обману заволодіння (захоплен-
ня) живої людини, вилучення її з природно-
го мікросоціального середовища, переміщен-
ня з місця його постійного або тимчасового 
перебування з подальшим утриманням про-
ти його волі в іншому місці.

Викуп підприємства — одна з форм 
приватизації власності, що здійснюється у 
формі купівлі-продажу, тобто зміни форм 
власності і власника. Найбільш типовий ви-
падок — викуп підприємства у держави або 
власника трудовим колективом.

Викуп цінних паперів — придбання 
емітентом або особою, що видала цінний па-
пір, розміщених ним або виданих нею цін-
них паперів.

Вимагання — примус людини заплати-
ти гроші або надати інші цінності в обмін на 
дію чи бездіяльність. Даний примус може 
бути здійснено за допомогою тиску, в тому 
числі і морального.

Вимірювання — процедура визначення 
кількісних показників об’єкта чи події, що 
досліджується. Вимірювання реалізується 
через систему індикаторів. Якість вимірю-
вання визначається через оцінку надійності 
та валідності інструментів вимірювання.

Вимірювання результатів — система 
вимірювання успіху проекту чи програми 
щодо досягнення цілей, завдань та виконан-
ня запланованих заходів.

Вимоги до членів Кабінету Міністрів 
України. Членами Кабінету Міністрів Укра-
їни можуть бути громадяни України, які ма-
ють право голосу, вищу освіту та володіють 
державною мовою. Не може бути призначена 
на посаду члена Кабінету Міністрів України 
особа, яка має судимість, не погашену або не 
зняту в установленому законом порядку, або 
на яку протягом останнього року накладало-
ся адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення.

Члени Кабінету Міністрів України не ма-
ють права суміщати свою службову діяль-
ність з іншою роботою, крім викладацької, 

наукової та творчої у позаробочий час, входи-
ти до складу керівного органу чи наглядової 
ради підприємства, що має на меті одержання 
прибутку. У разі виникнення обставин, що 
порушують вимоги щодо несу міс ності посади 
члена Кабінету Міністрів України з іншими 
видами діяльності, такий член Кабінету Міні-
стрів України у двадцятиденний строк з дня 
виникнення цих обставин припиняє таку ді-
яльність або подає особисту заяву про від-
ставку.

На членів Кабінету Міністрів України 
поширюються вимоги та обмеження, вста-
новлені Законом України “Про запобігання 
корупції”.

Виморочне майно — майно померлого, 
на яке ніхто не претендує чи не може претен-
дувати ні за заповітом, ні за правом спадко-
ємства за законом. Якщо в разі відсутності 
спадкоємців за законом заповідана частина 
майна, то В. м. визнається незаповідана час-
тина майна. За системи виморочності майно 
померлого переходить до держави, на тери-
торії якої воно знаходиться, незалежно від 
того, чи був померлий громадянином цієї 
держави. Згідно з ЦК України В. м. перехо-
дить до держави за правом спадкування.

Вимушена технологія — управління 
через довіреного представника. Уряд упо-
вноважує треті сторони, як-от приватні фір-
ми, приватні некомерційні заклади тощо, ви-
конувати певні програми. Для ефективного 
використання цієї технології, як правило, 
потрібні три умови: 1) урядовці мають зна-
йти підхожі організації, здатні виконувати 
певне завдання чи роль; 2) урядовці повинні 
спонукати треті сторони виконувати бажану 
роботу; 3) урядовці повинні так формулюва-
ти й накидати ті спонуки, щоб заохотити 
третю сторону уникати зайвих витрат і до-
сягти бажаних результатів.

Вимушений прогул — час, протягом 
якого працівник з вини адміністрації не ви-
конував трудові функції, обумовлені трудо-
вим договором, в результаті незаконного 
звільнення або відсторонення від роботи. 
Оплата за вимушений прогул проводиться 
за рішенням комісії по трудових спорах 
(КТС), суду або адміністративного органу.

Вимушені переселенці — особи, які 
залишили місця постійного проживання 
внаслідок скоєного у відношенні них або 
членів їх сім’ї насильства, або переслідуван-
ня, або внаслідок реальної небезпеки підда-
лися переслідуванню за ознакою расової чи 
національної приналежності, віросповідан-
ня, мови, приналежності до певної соціаль-
ної групи або через політичні переконання.

Вимушені переселенці
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Винагорода — виплата в передбачених 
законом випадках і порядку певної грошової 
суми за надану послугу або виконану роботу, 
працю. Винагорода може бути у вигляді за-
робітної плати, гонорару за винахід або за 
авторство, надбавки за вислугу років, за 
класний чин тощо.

Винахід — технічне рішення в будь-якій 
галузі суспільно корисної діяльності, яке 
відповідає умовам патентоспроможності, 
тобто є новим, має винахідницький рівень і 
придатне для промислового використання. 
Право на В. охороняється державою і засвід-
чується патентом. Суб’єкт права на В. набу-
ває особистих майнових прав.

Випадок — юридичний факт, за якого 
особа може бути звільнена від майнової від-
повідальності, оскільки відсутня її вина.

Випуск товарів — надання митним ор-
ганом права на користування та/або розпо-
рядження товарами, щодо яких здійснюєть-
ся митне оформлення, відповідно до заявле-
ної мети.

Випуск цінних паперів — сукупність 
певного виду емісійних цінних паперів одно-
го емітента, однієї номінальної вартості, які 
мають однакову форму випуску і міжнарод-
ний ідентифікаційний номер, та забезпечу-
ють їх власникам однакові права незалежно 
від часу придбання і способу їх емісії. 

Вироблена продукція — загальний об-
сяг продукції, видобутої відповідно до угоди 
про розподіл продукції і доставленої в пункт 
виміру.

Виробник відходів — фізична або юри-
дична особа, діяльність якої призводить до 
утворення відходів. 

Виробник реклами — особа, яка по-
вністю або частково здійснює виробництво 
реклами. 

Виробництво підакцизних товарів 
(продукції) — технологічний процес, в 
тому числі змішування, здійснення якого 
внаслідок зміни форми, властивостей або 
складу сировини, напівфабрикатів або гото-
вої продукції призводить до отримання під-
акцизних товарів (продукції, у тому числі 
сировини), надання таким товарам інших 
властивостей, що призводить або не призво-
дить до збільшення обсягів таких товарів.

Виробнича діяльність — сукупність дій 
працівників із застосуванням засобів праці, 
необхідних для перетворення ресурсів в гото-
ву продукцію, що включає в себе виробни-
цтво та переробку різних видів сировини, бу-
дівництво, надання різних видів послуг.

Виробнича дотація з бюджету — фі-
нансова допомога з боку держави, що нада-

ється суб’єкту господарювання на безпово-
ротній основі з метою зміцнення його фінан-
сово-економічного становища та/або для 
забезпечення виробництва товарів, виконан-
ня робіт, надання послуг.

Виробнича марка — штамп, який ста-
виться на виробах або упаковці для можли-
вості ідентифікувати підприємство-вироб-
ника і містить повну чи скорочену інформа-
цію про якість, кількість, відповідність 
продукції певним стандартам тощо. За кор-
доном здебільшого використовується понят-
тя торгової марки. В. м. (як і торгову) слід 
відрізняти від товарного знака, який, на від-
міну від неї, підлягає державній реєстрації та 
правовій охороні.

Виробнича необхідність — здійснен-
ня відповідної трудової діяльності, не перед-
баченої заздалегідь, але яка безпосередньо 
впливає на нормальну роботу певної устано-
ви, підприємства або організації.

Виробнича травма — будь-яка травма 
працівника, що трапилася в зв’язку з його 
виробничою діяльністю незалежно від міс-
ця, часу і ступеня залученості працівника.

Виробничий брак — продукція, виго-
товлена з порушенням або відступом від 
стандартів, технічних умов. 

Виробничий простір — за трудовим 
правом тимчасове припинення роботи з 
вини працівника чи з причин, які від нього 
не залежать (напр. відсутність сировини, 
електро енергії тощо). За час В. п. не з вини 
працівника зарплата сплачується в розмірі 
2/3 тарифної ставки погодинної оплати пра-
цівника відповідної кваліфікації. Час В. п. з 
вини працівника не оплачується. В разі В. п. 
працівники переводяться на іншу роботу на 
тому самому підприємстві або на інше під-
приємство з урахуванням їхньої спеціаль-
ності терміном до одного місяця. При пере-
веденні на нижчеоплачувану роботу у 
зв’язку з В. п. за працівником, що виконує 
норму виробітку, зберігається середній заро-
біток; працівникам, переведеним на пого-
динну роботу, сплачується їхня тарифна 
ставка. Не дозволяється переводити кваліфі-
кованих працівників на некваліфіковану ро-
боту.

Вирок — рішення суду у кримінальних 
справах щодо винуватості чи невинуватості 
підсудного та його відповідальності. Згідно з 
Конституцією України правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами (ст. 124). 
Суди постановляють В. іменем України. В 
постановленні В. суд керується принципами 
законності та обґрунтованості, причому об-
ґрунтуванням В. можуть бути лише ті дока-
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зи, які були розглянуті в судовому засіданні. 
В. суду може бути обвинувальний або ви-
правдувальний.

Виручка — грошові кошти, отримані 
або підлягають отриманню платником по-
датку від реалізації товарів, робіт, послуг 
відповідно до встановлених стандартів і об-
раним методом бухгалтерського обліку.

Виручка від реалізації продукції — 
кінцевий результат виробничої діяльності 
підприємства, сума що надійшли на його ра-
хунок в банк або в касу грошових коштів за 
вироблену і поставлену замовникам, покуп-
цям продукцію, виконані для них роботи або 
надані послуги.

Висвітлення діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні — одержання, 
збирання, створення, поширення, викорис-
тання і зберігання інформації про діяльність 
органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, задоволення інформа-
ційних потреб громадян, юридичних осіб 
про роботу цих органів.

Вислуга років — різновид трудового 
стажу. Являє собою кількість років по вико-
нанню певної професійної діяльності, яка за 
чинним законодавством дає підстави для 
призначення та виплати пенсій, а також різ-
них надбавок до заробітної плати та інших 
пільг у трудових відносинах. 

Висновки — твердження, які узагаль-
нюють результати оцінювання та вказують 
на фактори успіху і невдач оцінюваних про-
екту чи програми, при цьому особлива увага 
приділяється запланованим та незапланова-
ним результатам та впливу, і в більш загаль-
ному плані стосується сильних та слабких 
сторін проекту чи програми.

Високий ризик — результат оцінки ри-
зику суб’єктом первинного фінансового мо-
ніторингу, що базується на результатах ана-
лізу сукупності визначених критеріїв, який 
свідчить про високу ймовірність викорис-
тання суб’єкта первинного фінансового мо-
ніторингу для легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, та/або 
фінансування тероризму.

Висування працівників — 1) процеду-
ри добору і зарахування працівників до ре-
зерву керівних кадрів, а також їх необхідна 
підготовка у складі резерву; 2) процедура пе-
реміщення працівника, який працює в ко-
лективі, на нову, вищу посаду.

Висхідна соціальна мобільність — 
пересування індивіда чи групи, яке приво-
дить до підвищення соціального статусу. На-
приклад, студент отримує диплом про вищу 

освіту і перетворюється на молодого спеціа-
ліста, або спеціаліст з інформаційних техно-
логій стає керівником проекту.

Висхідні комунікації — передача ін-
формації з нижчих рівнів управління на 
вищі.

Витрати бюджету — видатки бюджету, 
надання кредитів з бюджету, погашення бор-
гу та розміщення бюджетних коштів на де-
позитах, придбання цінних паперів.

Витрати виробництва (англ. manufac-
turing cost) — 1) cукупні затрати живої та 
уречевленої праці на виробництво продукту. 
В західних країнах в. в. розглядають як ви-
трати суспільної праці й капіталу, постійно-
го та змінного, витраченого на виробництво 
товару. В. в. показують вартість виробництва 
товару для підприємця; 2) витрати на вироб-
ництво продукції зазвичай виражаються в 
грошовій формі. Розрізняють постійні ви-
трати, перемінні витрати, загальні (валові) 
витрати, а також альтернативні витрати.

Витрати відповідності — це витрати на 
задоволення вимог споживача за умови від-
сутності дефектів процесів, до складу яких 
включають витрати, пов’язані з проведенням 
усіх видів робіт із забезпечення якості (ви-
трати на запобігання появі дефектної про-
дукції, на оцінку якості).

Витрати внутрішні (англ. іпternal 
costs) — витрати виробництва, яких зазнає 
підприємство.

Витрати довгострокові (англ. longterm 
costs) — витрати, пов’язані з виконанням 
довгострокового договору (контракту), тоб-
то контракту, який не планується завершити 
раніше, ніж через 9 місяців з моменту здій-
снення перших витрат або отримання авансу 
(передоплати).

Витрати загальновиробничі (англ. 
general production costs) — це складова вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг), 
які не мають безпосереднього зв’язку з тех-
нологічною виробничою функцією, підпри-
ємства, а пов’язані лише з його організацією, 
обслуговуванням і створенням для підрозді-
лів необхідних умов виробництва та здій-
сненням управління.

Витрати змінні (англ. variable costs) — 
витрати, абсолютна величина яких зростає із 
збільшенням обсягу випуску продукції і 
зменшується із його зниженням. Це витрати 
на сировину та матеріали, куплені напівфа-
брикати та комплектуючі вироби, техноло-
гічне паливо й енергію, оплату праці праців-
никам, які зайняті у виробництві продукції, 
з відрахуваннями на соціальні заходи, а та-
кож інші витрати.

Витрати змінні
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Витрати зовнішні (англ. ехternal costs)– 
витрати виробництва, які підприємство пе-
рекладає на інших суб’єктів або на суспіль-
ство загалом.

Витрати корисні (англ. useful expen-
ses) — 1) різниця між постійними та нереалі-
зованими витратами; 2) частина постійних 
витрат, які слід віднести на рахунок фактич-
но використаного капіталу.

Витрати маркетингу (англ. marketing 
expenses) — сукупні витрати фірми на прове-
дення аналізу ринкових досліджень, розробку 
комплексу маркетингових заходів, підтримку 
конкурентоспроможності товару, іміджу фір-
ми і створення стійкого становища на ринку.

Витрати матеріальні (англ. таterial 
expenses) — спожиті у виробничому процесі 
засоби виробництва, які втілюють у собі ми-
нулу працю і переносять свою вартість на 
новостворений продукт.

Витрати на збут (англ. distribution 
costs) — це витрати, пов’язані з реалізацією 
(збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

Витрати накладні (англ. jverhead 
costs) — витрати на господарське обслугову-
вання виробництва та управління; вони є до-
поміжними до основних витрат на виробни-
цтво і поряд з ними входять у собівартість 
продукції.

Витрати невідповідності — це витра-
ти, пов’язані з усуненням невідповідностей, 
тобто витрати, зумовлені дефектами проце-
су, до складу яких включають витрати від 
виробництва дефектної продукції як у про-
цесі виготовлення (внутрішні), так і у спо-
живача (зовнішні).

Витрати страховика — це: 
• виплати страхових сум і страхових 

відшкодувань; 
• відрахування у централізовані страхо-

ві резервні фонди; 
• відрахування у технічні резерви, інші, 

ніж резерв незароблених премій, у ви-
падках і на умовах, передбачених акта-
ми чинного законодавства; 

• витрати на проведення страхування; 
інші витрати, що включаються до со-
бівартості страхових послуг. 

Вихідна допомога — одноразова допо-
мога, грошова сума, яка виплачується пра-
цівникові при звільненні за визначеними 
підставами (в зв’язку із призовом робітника 
або службовця на військову службу; ліквіда-
цією підприємства, установи, організації; 
скороченням чисельності або штату праців-
ників; поновленням на роботі працівника 
або службовця, який раніше виконував цю 
роботу, або внаслідок порушення адміністра-

цією законодавства про працю, колективно-
го або трудового договору та ін.

Вихідні дні — дні відпочинку, встанов-
лені законодавством, правилами внутріш-
нього трудового розпорядку або графіками 
змінності. Робота в вихідні дні, як правило, 
забороняється. Залучення працівників до 
роботи у вихідні, святкові та неробочі дні до-
пускається лише у виняткових випадках, пе-
редбачених законом: для запобігання вироб-
ничої аварії, катастрофи, усунення наслідків 
виробничої аварії, катастрофи або стихійно-
го лиха; для запобігання нещасних випадків, 
знищення або псування майна; для виконан-
ня заздалегідь непередбачених робіт, від не-
гайного виконання яких залежить у подаль-
шому нормальна робота організації в цілому 
або її окремих підрозділів.

Виховання — процес свідомого, ціле-
спрямованого й систематичного формування 
особистості у рамках і під впливом соціаль-
них інститутів (родини, виховних і навчаль-
них закладів, громадських організацій, засо-
бів масової інформації, трудових колективів 
тощо) з метою її підготовки до виконання со-
ціальних функцій і ролей, до життєдіяльності 
в різних сферах соціальної практики 
(професійно-трудової, суспільно-по лі тичної, 
сімейно-побутової та ін.).

Виховання трудове — виховання сві-
домого ставлення до праці за допомогою 
формування звички до неї шляхом залучен-
ня особистості до активної трудової діяль-
ності і такої організації цієї діяльності, яка б 
сприяла формуванню задоволення її проце-
сом та результатом.

Вичерпна раціоналізація — стиль ви-
значення політики, що базується на науко-
вій оцінці альтернативних дій і на свідомому 
виборі курсу дій, який принесе максимальну 
користь. Вичерпна раціональність передба-
чає всебічний аналіз політики перед тим, як 
ухвалити рішення. Ось типовий перелік 
основних моментів такого аналізу: 1) той, 
хто ухвалює постанову, стикається з даною 
проблемою, яку можна відділити від інших 
проблем або, на відміну від них, принаймні 
всебічно розглянути; 2) цілі, цінності чи за-
вдання, що ними керується той, хто ухвалює 
постанову, з’ясовують і класифікують відпо-
відно до їхнього значення; 3) вивчаються 
різні альтернативні вирішення проблеми; 
4) досліджуються наслідки (витрати й при-
бутки, переваги й недоліки), пов’язані з ви-
бором кожної альтернативи; 5) кожну аль-
тернативу та її наслідки можна порівняти з 
іншими альтернативами; 6) той, хто ухвалює 
постанову, зупинить свій вибір на тій альтер-
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нативі та її наслідках, що максимально спри-
ятимуть досягненню його цілей, цінностей 
чи завдань.

Вища освіта — це рівень системи освіти, 
що забезпечує фундаментальну наукову та 
загальнокультурну, практичну підготовку, 
одержання громадянами спеціальності відпо-
відно до покликання, інтересів, здібностей, 
підвищення їхньої кваліфікації, вдосконален-
ня професійної підготовки, перепідготовку 
наукових і науково-педагогічних кадрів.

Виявлення корупції і правове пере-
слідування — встановлення корупційних 
дій, перетворення в життя принципу неми-
нучості і справедливості покарання.

Відбір кадрів — визначення психоло-
гічних і професійних якостей осіб з метою 
встановлення їх відповідності виконуваній 
роботі. У відборі кадрів враховують бажання 
або небажання кандидата здійснювати певну 
діяльність, здатність ефективно її здійсню-
вати і потребу підприємства в таких праців-
никах, а також морально-етичні, статевові-
кові та психологічні особливості індивіда 
(темперамент, характер, здібності, спрямова-
ність особистості). Відбір зазвичай здійсню-
ють у рамках проведення набору, висування 
або ротації кадрів.

Відведення земельної ділянки — зем-
левпорядна дія (або їх сукупність), спрямо-
вана на виникнення права власності на зе-
мельну ділянку або права користування нею. 
До таких дій належать: складання проекту  
В. з. д. у власність або користування; від-
межування в натурі (на місцевості) земель-
них ділянок, що відводяться; підготовка до-
кумента, що посвідчує право власності або 
право постійного користування земельною 
ділянкою; державна реєстрація цього доку-
мента. В. з. д. здійснюється компетентними 
земле впорядними органами України, як дер-
жавними, так і комерційними.

Відвід судді — усунення чи самоусу-
нення суддів від участі у розгляді кримі-
нальних або цивільних справ, якщо є сумні-
ви в їхній неупередженості. Підставами для 
В. с. є наявність родинних стосунків у осіб, 
що входять до складу суду, між собою, з сто-
ронами у справі, обвинуваченим або потер-
пілим, участь їх у цій самій справі на попере-
дніх стадіях процесу як свідків, експертів, 
слідчих. Судді не можуть брати участь у пе-
регляді вироків, рішень, ухвал, постановле-
них за їх участі.

Відгук — документ, у якому висловлю-
ється обґрунтована думка фахівця (колекти-
ву) стосовно виконаної певної роботи (нау-
кової праці, підручника, статті тощо). На 

відміну від рецензії він надається на неопу-
бліковані розробки (напр. рукопис статті, 
проект інструкції). В. складається з назви 
виду документа, заголовка й тексту, який 
містить вступ, короткий виклад суті роботи і 
висновок з пропозиціями, оцінкою та кри-
тичними зауваженнями. Колективний В. 
підписують посадові особи й фахівці.

Відгул — час відпочинку, який надають 
робітникам і службовцям як компенсацію за 
роботу або чергування в неробочий час. Пра-
цівникові, якого було залучено до роботи у 
вихідні дні, надають відгул протягом най-
ближчих двох тижнів.

Віддалені регіони (англ. оutermost 
regions) — особливі території держав-членів 
ЄС, яким з історичних, географічних або по-
літичних міркувань надано спеціальний ста-
тус як всередині, так і поза межами Євро-
пейського Союзу. Незважаючи на значну ге-
ографічну віддаленість цих регіонів від 
Європейського континенту, вони є невід’єм-
ною частиною територій держав-членів ЄС, 
яким належать. В Європейському Союзі на-
лічується дев’ять В. р.: Гваделупа, Французь-
ка Гвіана, Мартиніка, Реюньйон, острів Свя-
того Бартоломія, острови Святого Мартіна 
(заморські департаменти Франції), Канар-
ські острови (автономна територіальна гро-
мада Іспанії), Азорські острови та Мадейра 
(автономні регіони Португалії). Особливіс-
тю В. р. є їх малонаселеність, ізольованість, 
малий розмір, складна топографія та клімат, 
економічна залежність від кількох видів 
продукції, а також значна віддаленість від 
континентальної Європи. Це значно стри-
мує їх розвиток. Однак особливе розташу-
вання В. р. робить їх своєрідними стратегіч-
ними плацдармами розвитку торговельних 
відносин з третіми країнами-сусідами ЄС 
(Макаронезія, Кариби, півден но-західний 
Індійський океан), більшість з яких є слабо-
розвиненими. В. р. значно розширяють тери-
торіальні води ЄС. Вони є частиною най-
більшої у світі приморської території ЄС з 
економічною зоною в 25 млн км2. В. р. також 
сприяють диверсифікації економіки ЄС, за-
безпечуючи європейських споживачів цу-
кровою тростиною, бананами та іншими тро-
пічними фруктами та овочами. На території 
В. р. розташовані науково-дослідні установи 
та наукоємні підприємства (наприклад, 
центр Європейського космічного агентства у 
Французькій Гвіані або Астрофізичний ін-
ститут на Канарських островах). Враховую-
чи структурну соціально-економічну ситуа-
цію В. р., ст. 349 Договору про функціону-
вання Європейського Союзу уповноважує 
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Раду ухвалювати, за пропозицію Європей-
ської Комісії та після проведення консульта-
цій з Європейським Парламентом, спеціаль-
ні заходи, спрямовані, зокрема, на встанов-
лення умов застосування договорів до цих 
регіонів, у тому числі спільних політик. За-
значені заходи стосуються таких сфер, як 
митна та торговельна політика, фіскальна 
політика, вільні зони, сільськогосподарська 
політика та політика у сфері рибальства, 
умови постачання сировини й основних спо-
живчих товарів, державна допомога та умо-
ви доступу до структурних фондів і до гори-
зонтальних програм Союзу. Рада ЄС має 
ухвалювати ці заходи, враховуючи особливі 
характеристики та обмеження В. р., непідри-
ваючи цілісність та єдність правового поряд-
ку Союзу, включаючи внутрішній ринок та 
спільні політики. На всі В. р. поширюються 
заходи допомоги у межах регіональної та со-
ціальної політик ЄС. Бюджетною перспек-
тивою ЄС на 2007–2013 рр. В. р. виділено 
7,84 млрд євро, переважно з Європейського 
фонду регіонального розвитку (4,5 млрд 
євро) та Європейського соціального фонду 
(1,3 млрд євро), а також кошти для розвитку 
сільських територій та рибальства. Крім 
того, ЄС враховує особливі потреби В. р. у 
розвитку конкуренції, сільського господар-
ства, торгівлі, транспорту, наукових дослі-
джень. Цілями попередніх програм підтрим-
ки В. р. — POSEIDOM для заморських де-
партаментів Франції (1989 р.), POSEICAN 
для Канарських островів (1991 р.) та 
POSEIMA для Азорських островів і Мадей-
ри (1991 р.) — були поліпшення інфраструк-
тури, сприяння розвитку галузей, що ство-
рюють робочі місця, та розвиток людських 
ресурсів. У 2006 р. система підтримки була 
реформована і замінена програмами POSEI, 
у межах яких кошти виділялися кожній з 
трьох держав-членів, яким належали ці В. р. 
З 2004 р. ЄС почав реалізацію комплексної 
стратегії на основі партнерства між інститу-
тами ЄС, урядами держав-членів та їх В. р. 
Пріоритетами стратегії були більша доступ-
ність, конкурентоспроможність та інтегрова-
ність В. р. з країнами, що їх оточують. У 
жовтні 2008 р. Європейська Комісія встано-
вила для В. р. дві нові цілі: зосередження зу-
силь на труднощах, з якими стикаються В. р. 
(глобалізація, зміна клімату, демографічні 
тенденції, міграційні потоки, стале управлін-
ня природними ресурсами) та використання 
переваг В. р. для стимулювання їх економіч-
ного розвитку, з особливою увагою до сіль-
ського господарства, біорізноманітності, від-
новлюваної енергетики, астрофізики, авіації 

та космонавтики, океанографії, вулканології, 
сейсмології. Населення всіх В. р. є громадя-
нами ЄС, які беруть участь у виборах до Єв-
ропейського Парламенту. В. р. Іспанії та 
Португалії входять до Шенгенської зони. 
Найзаможнішими з В. р. є острів Святого 
Бартоломія, Мадейра та Канарські острови 
(відповідно 111 %, 94,9 %, 93,7 % від 100 % 
ЄС), а найбіднішим — Французька Гвіана 
(50,5 %).

Відділ — 1) структурний підрозділ цен-
трального органу виконавчої влади, очолю-
ваний начальником, є базовим підрозді-
лом — основою для побудови структури. 
Утворюється для виконання завдань за од-
ним напрямом (функцією) діяльності орга-
ну виконавчої влади з чисельністю не менш 
як 4 працівники (у виняткових випадках у 
зв’язку з особливостями виконуваних функ-
цій та через неможливість поєднання їх з 
функціями інших підрозділів — 3 працівни-
ки); 2) структурний підрозділ місцевого ор-
гану виконавчої влади.

Відділ горизонтальної адміністра-
тивної відповідальності — відділ, що надає 
загальні послуги всім відділам і деяким неві-
домчим структурам уряду (тобто транспортні 
послуги, постачання канцелярських товарів). 
Політичне значення таких відділів незначне. 
їхня діяльність переважно шаблонна й одно-
манітна і тому краще, ніж інші відомчі дії, під-
дається оцінці продуктивності.

Відділ горизонтальної координації 
політичного курсу — відділ, що відіграє 
провідну роль у політичному дораджуванні і 
в координації вироблення і здійснення полі-
тичного курсу в широких сферах урядової 
діяльності. Такі відділи покликані виконува-
ти небагато реальних програм і тому часто 
мають менші штати і бюджети, ніж головні 
програмні відділи.

Від’ємна ставка податку — 1) про-
центна ставка, яка знімається банком із 
власника депозиту замість традиційної спла-
ти йому процентної винагороди як кредито-
рові банку; 2) реальна процентна ставка на 
депозити і кредити, а також ставка дохіднос-
ті облігацій, яка нарахована за певний відти-
нок часу (півроку, рік) в умовах інфляції, 
коли темпи знецінення грошей за відповід-
ний період перевищують величину номі-
нальної процентної ставки.

Відкат — 1) у системі управління базою 
даних — повернення в останній цілісний 
стан бази даних; 2) у системах програмуван-
ня і діалогах редактора — відновлення попе-
реднього стану тексту або перемінних, що 
знаходяться у стадії обробки.

Відділ
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Відклик бюджетних кредитів — по-
збавлення права розпорядників кредитів ви-
користовувати раніше виділені бюджетні 
асигнування. Проводиться на основі зміни фі-
нансового плану і кошторису, пов’язаних з ко-
ригуванням призначень бюджетних коштів.

Відклик позики — виплата позики у 
будь-який час за бажанням кредитора або 
боржника. Використовується при фінансу-
ванні купівлі цінних паперів.

Відкличний акредитив — право по-
купця відкликати акредитив. В. а. не дає 
продавцеві ніякої гарантії, тому використо-
вується у практиці дуже рідко.

Відкрите акціонерне товариство — 
акціонерне товариство, акції якого можуть 
розповсюджуватися шляхом відкритої пе-
редплати й купівлі-продажу на біржах. 

Відкритий метод координації — є но-
вітнім інструментом європейського вряду-
вання, інструментом вироблення, реалізації 
та координації спільних політик ЄС, який 
дає змогу швидше — порівняно з традицій-
ним комунітарним методом — ухвалювати та 
реалізовувати спільні політики ЄС. Він за-
стосовується для тих сфер, де компетенції 
належать державам-членам, які, визнаючи 
складність суспільних проблем і необхід-
ність втручання, добровільно погоджуються 
співпрацювати між собою та з ЄС з метою 
досягнення позитивних результатів. В. м. к. 
також тлумачать як інструмент “бенч-
маркінгу” — оцінювання та порівняння до-
сягнень різних суб’єктів врядування; як 
“м’яку” форму регуляторної діяльності 
спільноти (на відміну від “жорсткого” регу-
лювання у вигляді обов’язкових для вико-
нання постанов та директив ЄС). В. м. к. 
було офіційно інституалізовано у березні 
2000 р. Лісабонською Радою під час ухва-
лення Лісабонської стратегії, хоча перші 
спроби застосування В. м. к. були зроблені 
для вироблення та запровадження Європей-
ської стратегії зайнятості 1997 р. У 2001 р. 
Біла книга з європейського врядування 
представила В. м. к. як новітній інструмент 
європейського врядування. В. м. к. дає змогу 
розширити сфери компетенцій ЄС за добро-
вільною згодою усіх держав-членів, не вдаю-
чись до перегляду договорів та уникаючи 
тривалих процедур комунітарного методу. 
Сьогодні В. м. к. застосовується для таких 
сфер, як освіта, боротьба проти дискриміна-
ції, пенсійні реформи, соціальний захист по-
літика, багатокультурності та ін. В. м. к. осо-
бливо придатний для тих сфер та напрямів 
діяльності спільноти, де досягти згоди про-
блематично з політичних й історичних мір-

кувань з огляду на національні традиції або 
коли неможливо розмаїття існуючих підхо-
дів вставити в єдиний “європейський ша-
блон” (наприклад податки, система охорони 
здоров’я, безробіття та ін.).

Відкриті торги — спосіб продажу майна 
(активів), за якого переможцем (покупцем) 
стає учасник, що відповідає конкурсним 
умовам, запропонував за майно (активи) 
найвищу ціну та взяв на себе виконання 
конкурсних зобов’язань, а для об’єктів ци-
вільних прав, обмежених в обороті, — також 
може мати зазначене майно у власності чи 
на підставі іншого речового права та має від-
повідні ліцензії і дозволи.

Відкритість влади — прозорість (trans-
parency), тобто перебування під публічним 
контролем; доступність (accessibility) кожно-
му у будь-який час, всюди; чутливість до но-
вих ідей та вимог, готовність оперативно ре-
агувати (responsiveness).

Відкриття спадщини — настання пев-
них обставин, за яких у відповідних осіб ви-
никає право спадкоємства. Законом перед-
бачено такі обставини: смерть громадянина; 
оголошення громадянина померлим. Днем 
В. с. є день смерті спадкодавця або день, від 
якого він вважається померлим. Якщо про-
тягом календарної доби померли особи, які б 
могли спадкувати одна після одної, спадщи-
на відкривається одночасно і окремо щодо 
кожної з них. Місцем В. с. є останнє місце 
проживання спадкодавця, а якщо воно неві-
доме — місце знаходження нерухомого май-
на чи його основної частини, або основної 
частини рухомого майна. Для прийняття 
спадщини встановлюється строк у шість мі-
сяців, який починається від дня В. с.

Відмивання грошей — операції, які 
проводить власник грошей, аби приховати 
справжні джерела їх надходження і надати 
таким операціям законного характеру. При 
цьому використовуються такі прийоми, як 
численні переведення грошей через дочірні 
компанії, у ході яких “губляться” першодже-
рела платежів, надходження переводяться у 
готівку. Таким чином часто гроші, одержані в 
незаконному бізнесі, вкладаються у цілком 
легітимні й прибуткові проекти.

Відміна регулювання — скасування 
урядового контролю над промисловістю з 
тим, щоб вона могла діяти через вимоги при-
ватної підприємницької системи.

Відмова від акцепту — висловлена у 
письмовій формі незгода платника на опла-
ту пред’явлених йому рахунків, розрахунко-
вих документів. Застосовується, головним 
чином, у разі розрахунків за платіжними ви-

Відмова від акцепту
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могами. Може бути повною або частковою 
залежно від ступеня невиконання контракт-
них умов пред’явника акцепту.

Відмова від спадщини — односторон-
ній правочин, який здійснюється спадкоєм-
цем шляхом подання відповідної заяви до 
нотаріальної контори, або неприйняттям 
протягом шестимісячного строку спадщини, 
про відкриття якої спадкоємцю відомо. В 
цьому разі діятиме правило, яке застосову-
ється і до випадків, коли спадкоємець по-
збавлений права спадкування — його частка 
переходить до спадкоємців за законом і поді-
ляється між ними у рівних частках. Спадко-
ємець може відмовитися від спадщини на 
користь кого-небудь з інших осіб з числа 
спадкоємців за законом чи за заповітом, на 
користь держави, окремих державних, коо-
перативних або інших громадських організа-
цій. Акт В. від с. є безумовним і беззастереж-
ним.

Віднесення інформації до держав-
ної таємниці — процедура прийняття (дер-
жавним експертом з питань таємниць) рі-
шення про віднесення категорії відомостей 
або окремих відомостей до державної таєм-
ниці з установленням ступеня їх секретності 
шляхом обґрунтування та визначення мож-
ливої шкоди національній безпеці України у 
разі розголошення цих відомостей, включен-
ням цієї інформації до Зводу відомостей, що 
становлять державну таємницю. 

Відновлення на роботі — відновлення 
працівника в разі звільнення без законної 
підстави або незаконного переведення на 
іншу роботу. Працівник повинен бути від-
новлений на попередній роботі органом, 
який розглядає трудову суперечку. На ко-
ристь відновлюваного на роботі з підприєм-
ства стягується середній заробіток за час ви-
мушеного прогулу.

Відносини суспільні — різноманітні 
зв’язки, якi виникають мiж суб’єктами та 
об’єктами суспільного управління й характе-
ризують суспiльство або спiльноту як 
цiлiснiсть. Такі відносини у найзагальнішо-
му вигляді можуть мати політичний, еконо-
мічний, соціальний, гуманітарний або інте-
грований характер.

Відносні права — права, які належать 
особі щодо іншої конкретно визначеної 
зобов’язаної особи (осіб), на відміну від абсо-
лютних прав, коли носієві прав протистоїть 
невизначене коло осіб. В. п. є зобов’язальними 
правами, які виникають з договорів, із заподі-
яння шкоди майну і здоров’ю, з безпідставно-
го придбання або збереження майна та з ін-
ших юридичних фактів, через які виникають 

зобов’язальні правовідношення між конкрет-
ними особами.

Відокремлений підрозділ суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу — 
філія, інший підрозділ суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу, що розташований 
не за місцезнаходженням такого суб’єкта та 
здійснює фінансові операції або забезпечує 
їх здійснення, у тому числі надає послуги від 
імені суб’єкта первинного фінансового моні-
торингу (крім здійснення представницьких 
функцій).

Відокремлений спосіб зберігання 
цінних паперів — спосіб, згідно з яким збе-
рігач цінних паперів зобов’язаний зберігати і 
вести облік сертифікатів цінних паперів із 
зазначенням їх номерів чи інших індивіду-
альних ознак.

Відомство — центральний орган держав-
ного управління, який різниться тими чи ін-
шими ознаками від міністерств і створюється 
у разі необхідності для керівництва окреми-
ми сферами господарського і соціа льно-
культурного будівництва (різні урядові комі-
тети, комісії, бюро, головні управління тощо).

Відомча мережа зв’язку — мережа 
зв’язку, що експлуатується юридичною або 
фізичною особою для задоволення власних 
потреб. 

Відомчість — дії органів галузевого та 
функціонального управління (міністерств і 
відомств), пов’язані з перебільшенням вузь-
ковідомчих інтересів на шкоду загальнодер-
жавним.

Відповідальна особа — фізична або 
юридична особа, яка несе відповідальність за 
певні дії чи матеріальні цінності. Напр., за 
наявність і збереження матеріальних ціннос-
тей на складах, у магазинах.

Відповідальне зберігання — госпо-
дарська операція, що здійснюється платни-
ком податків і передбачає передачу згідно з 
договорами схову матеріальних цінностей 
на зберігання іншій фізичній чи юридичній 
особі без права використання у господар-
ському обороті такої особи з подальшим по-
верненням таких матеріальних цінностей 
платнику податків без зміни якісних або 
кількісних характеристик.

Відповідальність громадянська — 
юридична відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання зобов’язань і угод, 
а також інших громадянських порушень. 
Проявляється у застосуванні до правопоруш-
ника заходів впливу, встановлених законом.

Відповідальність державного служ-
бовця — категорія ділової етики, що означає 
здатність державного службовця усвідомлю-

Відмова від спадщини
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вати і виконувати покладені на нього завдан-
ня та обов’язки, передбачати наслідки своїх 
вчинків, дій та бездіяльності як у сфері нада-
них повноважень, так і в суспільній сфері.

Відповідальність за заподіяну шко-
ду — згідно з цивільним правом обов’язок 
винної особи (фізичної або юридичної) від-
шкодувати збитки, заподіяні іншій особі. 
Збитки, заподіяні громадянинові або його 
майну, а також втрати, заподіяні підприєм-
ству (фірмі), підлягають відшкодуванню в 
повному обсязі особою, яка призвела до 
втрат. Але коли вона доведе, що втрати запо-
діяні не з її вини, то звільняється від відшко-
дування збитків. Організація повинна від-
шкодувати втрати, заподіяні з вини її пра-
цівників, але має право звернутися до винної 
особи зі зворотною вимогою (регресом) у 
розмірі виплаченого відшкодування, якщо 
його розмір не встановлено законом. У разі 
заподіяння каліцтва або ушкодження 
здоров’я організація чи громадянин, відпові-
дальні за це, зобов’язані відшкодувати по-
терпілому заробіток, втрачений ним унаслі-
док зменшення працездатності, а також від-
шкодувати витрати, пов’язані з лікуванням 
(посилене харчування, вартість ліків, проте-
зування, сторонній догляд тощо).

Відповідальність за корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення. 
За вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень особи, уповнова-
жені на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, притягаються до 
кримінальної, адміністративної, цивільно-
право вої та дисциплінарної відповідальності 
у встановленому законом порядку. У разі 
вчинення від імені та в інтересах юридичної 
особи її уповноваженою особою злочину са-
мостійно або у співучасті до юридичної особи 
у випадках, визначених Кримінальним кодек-
сом України, застосовуються заходи кри-
мінально-правового характеру.

Відповідальність обмеження — 
1) обме жен ня відповідальності фірми у ви-
падку, коли вона зобов’язується відшкодову-
вати збитки тільки в межах сум вкладеного у 
фірму капіталу; 2) обмеження виплат стра-
хового відшкодування і страхових сум, пе-
редбачених умовами страхування життя і 
майна.

Відповідальність поручителя — га-
рантії поручителя взяти на себе зобов’язання 
особи, за яку він поручився. У разі невико-
нання цією особою своїх зобов’язань пору-
читель зобов’язаний сам виконувати їх.

Відповідальність солідарна (фр. 
solidaire — об’єднаний) — спільна додаткова 

відповідальність, покладена на окремих чле-
нів групи, за умови неспроможності відпові-
дача сплатити борг.

Відповідальність соціальна — зобо-
в’я зання щодо виконання встановлених со-
ціальних завдань і зобов’язань, а також необ-
хідна міра моральної, матеріальної, адміні-
стративної, карної або іншої відповідальнос-
ті за їх невиконання.

Відповідач — суб’єкт владних повнова-
жень, а у випадках, передбачених законом, 
й інші особи, до яких звернена вимога пози-
вача.

Відповідність/релевантність — один 
із критеріїв оцінювання, за яким аналізують 
узгодженість діяльності, продуктів та кінце-
вих результатів проекту чи програми із ви-
могами бенефіціарів, політикою (стратегі-
єю) організацій, потребами держави та гло-
бальними пріоритетами.

Відпуск матеріальних цінностей з 
державного резерву — реалізація чи без-
оплатна передача матеріальних цінностей 
державного резерву визначеному одержува-
чу (споживачу) або реалізація їх на ринку. 

Відродження національно-куль тур-
не — особливий етап національного руху на 
українських землях, який характеризується 
пробудженням національної свідомості, ак-
тивізацією національно-культур ного життя, 
визріванням національної ідеї. Найкращі 
умови для утвердження національної само-
свідомості склалися на Лівобережжі, де збе-
реглися ті економічні й соціальні корені, які 
живили українську історичну традицію, де 
збереглася провідна верства українського 
суспільства — колишня козацька старшина. 
Дослідники питання українського націо-
нального відродження запропонували чима-
ло схем його періодизації, які репрезентують 
різні підходи до вирішення проблеми систе-
матизації процесу: класовий, організацій-
ний, політичний, культурологічний тощо. 
Враховуючи, що українська інтелектуальна 
енергія після ліквідації Гетьманщини спря-
мовувалась передусім на захист права істо-
ричного буття власного народу, права націо-
нального самовизначення, можна погоди-
тись із доречністю схеми періодизації 
українського національно-культурного від-
родження, запропонованої дослідницею 
І. Колесник. Відповідно до цієї схеми необ-
хідно виокремити чотири періоди процесу 
українського національного відродження.

Відрядження — відправлення співро-
бітника організації (установи) для виконан-
ня робіт за межами даної організації (уста-
нови) на певний незначний період часу. В. 

Відрядження
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буває місцеве, за межі пункту проживання 
та закордонне.

Відставка — 1) в широкому сенсі — 
будь-яке звільнення з державної (муніци-
пальної) посади або звільнення з державної 
(муніципальної) посади; 2) звільнення з вій-
ськової служби за віком або у зв’язку з ви-
знанням непридатними до військової служ-
би осіб офіцерського складу, прапорщиків і 
мічманів; 3) відставка глави держави (Пре-
зидента), Уряду або міністрів та інших ви-
щих державних посадових осіб, а також 
окремих муніципальних посадовців, які 
склали свої повноваження у зв’язку з вине-
сенням вотуму недовір’я або осуду, внутріш-
німи розбіжностями в державному або муні-
ципальному органі, станом здоров’я, досяг-
ненням встановленого законом віку і т. д.

Відставка Кабінету Міністрів Украї-
ни. Відставка Кабінету Міністрів України 
настає внаслідок:

1) прийняття Верховною Радою України 
резолюції недовіри Кабінету Міні-
стрів України;

2) відставки Прем’єр-міністра України;
3) смерті Прем’єр-міністра України.
Відстеження результативності регу-

ляторного акта — заходи, спрямовані на 
оцінку стану впровадження регуляторного 
акта та досягнення цим актом цілей, заде-
кларованих при його прийнятті. Стосовно 
кожного регуляторного акта послідовно 
здійснюються базове, повторне та періодич-
не відстеження його результативності. Для 
відстеження результативності регуляторних 
актів можуть бути використані статистичні 
дані та дані наукових досліджень і соціоло-
гічних опитувань. 

Відстрочена поставка — перенесення 
строку поставки на пізніший період за вза-
ємною згодою.

Відстрочений платіж — перенесення 
строку платежу на пізніший термін.

Відступне — грошові засоби чи майнова 
цінність, які одна особа передає (надає) ін-
шій, аби звільнитися від виконання своїх 
зобов’язань перед нею.

Відтворення населення — безперерв-
ний процес відновлення населення через 
зміну поколінь. Залежно від співвідношення 
народжуваності і смертності розрізняють  
В. н. просте, розширене, звужене. В. н. харак-
теризують такі статистичні показники: наро-
джуваність, смертність, шлюбність, середня 
тривалість життя, природний приріст у роз-
рахунку на 1000 осіб та ін. В. н. залежить від 
дії законів складного комплексу факторів 
суспільного життя (демографічних, еконо-

мічних, соціальних, екологічних, правових, 
релігійних), а також від таких подій і явищ, 
як війни, революції, техногенні катастрофи 
тощо.

Відтік капіталу — державні кошти, на-
правлені в інші країни у вигляді інвестицій, 
позик для купівлі фінансових активів. У 
платіжному балансі В. к. відображається на 
рахунку “рух капіталу”.

Відходи — будь-які речовини, матеріали 
і предмети, що утворюються у процесі люд-
ської діяльності і не мають подальшого вико-
ристання за місцем утворення чи виявлення 
та яких їх власник позбувається, має намір 
або повинен позбутися шляхом ути лізації чи 
видалення. 

Відчуження — передача землі, майна, 
що належать одній особі, у власність іншій 
особі. В. відбувається головним чином з іні-
ціативи первинного власника на основі дого-
вору з особою, яка хоче придбати майно, або 
на підставі рішення суду в примусовому по-
рядку (конфіскація). В. буває виплатне, тоб-
то за певну плату, та безвідплатне, шляхом 
дарування.

Відчуження безвідплатне — передача 
землі, майна, що належить одній особі, у 
власність іншій безвідплатно, у дарчій формі 
або примусово за рішенням суду чи інших 
державних органів.

Відшкодування збитків — за цивіль-
ним правом повернення боржником кредито-
рові матеріальних благ у разі невиконання 
або неналежного виконання ним зобо в’язань, 
заподіяних збитків. До збитків належать та-
кож не одержані кредитором належні йому 
прибутки (втрачена вигода), які він одержав 
би, якби зобов’язання було виконане боржни-
ком. Якщо за невиконання або неналежне ви-
конання зобов’язань встановлено неустойку 
(штраф, пеню), то В. з. здійснюється в части-
ні, що не покрита неустойкою. Договором мо-
жуть бути передбачені випадки, коли допус-
кається стягнення тільки неустойки, але не 
збитків. У передбачених випадках В. з. здій-
снюється у повній сумі понад неустойку 
(напр., при поставці продукції неналежної 
якості). За вибором кредитора можуть бути 
стягнуті з боржника неустойки чи збитки.

Відшкодування по внеску (вкла-
дам) — грошова сума, що підлягає виплаті 
вкладнику відповідно до закону при настан-
ні страхового випадку.

Відшкодування шкоди — компенсація 
майнового збитку, що виник в результаті за-
подіяння шкоди. Цивільне законодавство 
містить загальне правило про необхідності 
повного відшкодування шкоди. Особа, від-
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повідальна за шкоду, має повністю відшко-
дувати її в натурі (надати річ такого ж роду і 
якості, виправити пошкоджену річ і т. п.) або 
повністю відшкодувати заподіяні збитки. 
Проте шкода, яка виникла внаслідок наміру 
потерпілого, відшкодуванню не підлягає.

Віза — дозвіл, наданий уповноваженим 
органом України в установленій законодав-
ством формі, необхідний для в’їзду або для 
транзитного проїзду через територію Украї-
ни протягом відповідного строку;

Візит (від. лат. visio — відвідую) — відві-
дання кого-небудь, здебільшого офіційне.

Візування — підпис документа посадо-
вою особою, яким підтверджується згода з 
його змістом або зобов’язання (надає доку-
менту силу) усім, кому він адресований, ви-
конувати викладене в ньому. В. обов’язкове 
при погодженні документів, що відобража-
ють діяльність різних виконавців, які мають 
спільні зобов’язання.

Візування документів — підтверджен-
ня дії документа, одержання дозволу, згоди 
повноважних органів і осіб у разі, коли це 
передбачено правилами, нормами, законами. 
Візування оформляється письмово і може 
скріплюватися печаткою, штампом.

Війна — соціально-політичне явище, 
пов’язане з докорінною зміною характеру 
відносин між державами (коаліціями дер-
жав), народами, націями, класами і соціаль-
ними групами та переходом протиборчих 
сторін від застосування ненасильницьких 
форм і способів боротьби до прямого застосу-
вання зброї та інших насильницьких засобів 
для розв’язання певних суспільно-полі-
тичних, економічних, ідеологічних, а також 
національних, релігійних, терито ріальних та 
інших суперечностей. Це специфічна форма 
вияву соціальних відносин, у якій домінує 
збройна боротьба як продовження політики, 
що підпорядковує своїм цілям усі сфери су-
спільного життя. Протягом усієї своєї історії 
людство намагалося з’ясувати сутність, 
основні причини і характерні риси В. Зокре-
ма, Цицерон (106–43 рр. до н. е.) вважав, що 
В. — це боротьба з використанням сили. Гол-
ландський мислитель Г. Гроцій (1583–1645) 
додавав, що це також стан партій, що конку-
рують. Англійський філософ Т. Гоббс (1588–
1679) наголошував, що В. — це такий стан 
справ, який існує навіть за відсутності дій. 
Французький енциклопедист Д. Дідро 
(1713–1784) образно визначав В. як кон-
вульсивну насильницьку хворобу на тілі по-
літики.

Війна екологічна (англ. еnvironmental 
war; еcological war) — діяльність соціальних 

суб’єктів, спрямована на нанесення збитку 
або знищення противника з використанням 
впливу військових чи “невійськових” засобів 
на природу, зміна або руйнування яких 
сприяє досягненню цілей протиборчими 
сторонами. Ведення будь-якої війни здій-
снюється на конкретних територіях та 
обов’язково враховує природні умови. У різ-
ні історичні періоди, у конкретних війнах це 
робилося по-різному. Війни завжди мали не-
гативні наслідки для природи та відобража-
лися на рівні життя та здоров’ї населення за-
діяних територій, що враховувалось у стра-
тегії та тактиці ведення бойових дій. 
Використання природних умов та середови-
ща залежало лише від рівня могутності роз-
роблених на той час засобів ведення бойових 
дій та рівня розвитку технологій, які визна-
чали можливості впливу на певні природні 
об’єкти в інтересах військових. Досягнення 
цілей воюючими сторонами здійснювалось 
або завдяки безпосередньому фізичному 
впливу (знищенню) супротивника з вико-
ристанням елементів природи як зброї та 
врахування природних умов у конкретних 
подіях, або завдяки цілеспрямованому руй-
нуванню природного (та соціоприродного — 
в сучасних умовах) середовища території 
противника, що вважалось вирішальним 
фактором перемоги.

Війна економічна — різновид війни, 
який передбачає справляння впливу еконо-
мічними засобами однієї країни на економіч-
ну систему іншої країни з метою повного її 
знищення або послаблення. Як правило, В. е. 
є інструментом досягнення політичних цілей. 
В. е. передбачають вжиття економічних захо-
дів урядами держав, що беруть участь у між-
народних конфліктах. Такі заходи, як прави-
ло, можуть включати в себе: контроль експор-
ту та імпорту, контроль доставки товарів, 
торговельні угоди з країнами, що не беруть 
участь у В. е., тощо. Для В. е. є характерним 
вплив на економічну систему іншої держави з 
метою збереження економічної переваги у 
вигляді криз перевиробництва товарів та по-
слуг, дефіциту грошей, ресурсів тощо. Най-
більш поширеними формами В. е. вважають: 
торговельну дискримінацію, економічний 
бойкот, економічне ембарго, економічну бло-
каду, комбіновану блокаду, превентивні за-
купки товарів, заходи щодо знищення або 
розбалансування фінан со во-кредитної систе-
ми супротивника.

Війна інформаційна — термін, що має 
два значення: 1) вплив на цивільне населен-
ня і (або) військовослужбовців іншої держа-
ви шляхом поширення певної інформації. 

Війна інформаційна
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Термін “інформаційно-психологічна війна” 
був запозичений зі словника військових кіл 
США. Переклад цього терміна (“information 
and psychological warfare”) з англійської 
мови може звучати і як “інформаційне про-
тиборство”, і як “інформаційна, психологіч-
на війна” залежно від контексту конкретного 
офіційного документа або наукової публіка-
ції. У цьому сенсі також використовується 
термін “психологічна війна” — психологіч-
ний вплив на цивільне населення і (або) вій-
ськовослужбовців іншої держави з метою 
досягнення політичних або суто військових 
цілей; 2) цілеспрямовані дії, розпочаті для 
досягнення інформаційної переваги шляхом 
завдання шкоди інформації, інформаційним 
процесам та інформаційним системам су-
противника при одночасному захисті влас-
ної інформації, інформаційних процесів та 
інформаційних систем. У В. і. не задіюються 
психотропні препарати, прямий шантаж і за-
лякування (це характерно для тероризму), 
підкуп, фізичний вплив тощо. Хоча зазначе-
ні дії можуть застосовуватися паралельно з 
В. і., вони не є обов’язковим її елементом. 
Об’єктом В. і. є як масова свідомість, так і ін-
дивідуальна. Індивідуального впливу зазна-
ють особи, від яких залежить прийняття рі-
шень щодо тих питань, які цікавлять проти-
борчу сторону (президент, прем’єр-міністр, 
глава МЗС, диппредставники, голови вій-
ськових формувань тощо). Методи В. і. 
впливають на масову свідомість аналогічно 
тому, як методи психотерапії впливають на 
свідомість індивідуальну. Інформаційний 
вплив може здійснюватися як на тлі інфор-
маційного шуму, так і в умовах інформацій-
ного вакууму. Нав’язування чужих цілей — 
це те, що робить В. і. війною і відрізняє її від 
звичайної реклами. В. і. ведеться будь-якими 
засобами передачі інформації — від ЗМІ до 
пошти і пліток. Інформаційний вплив здій-
снюється шляхом викривлення фактів або 
нав’я зування емоційних сприйнять. Як пра-
вило, методами В. і. є викид дезінформації 
або подання інформації у вигідному для себе 
ключі. В результаті може змінюватися оцін-
ка населенням супротивника, починають 
формуватися (і навіть домінувати) поразко-
ві настрої. З появою засобів масової інфор-
мації і загальним підвищенням рівня гра-
мотності ведення В. і. стало більш ефектив-
ним. Прикладом В. і. вважається холодна 
війна 1946–1991 рр. (точніше, її ідеологіч-
ний аспект). Розпад СРСР був зумовлений 
не тільки амбіціями республіканських еліт 
та економічними причинами, але й застосу-
ванням країнами Заходу інформаційних ме-

тодів, які сприяли початку внутрішньополі-
тичних процесів (можливо, що й викликали 
їх), які закінчилися перебудовою та розпа-
дом СРСР. Прикладом В. і. також вважають-
ся “інформа ційно-психологічні операції” 
США у наш час, наприклад, в Афганістані та 
Іраку; інформаційні методи тиску Росії на 
Кавказі тощо.

Військова акція — обмежене за про-
грамними цілями, місця і часу застосування 
державою військової сили проти інших кра-
їн або незаконних збройних формувань. 
Проводиться політичним і військовим керів-
ництвом країни, коли переслідувані цілі не 
вимагають великомасштабного застосуван-
ня збройних сил, або коли таке застосування 
неможливе або небажане.

Військова доктрина — прийнята в дер-
жаві або коаліції держав на даний час систе-
ма офіційних поглядів і установок на вико-
ристання військових засобів у політичних 
цілях, на характер військових завдань і спо-
соби їх вирішення, на основні напрями вій-
ськового будівництва. 

Військова експансія — збройне захо-
плення територій інших держав з метою 
утвердження свого політичного впливу в 
тому чи іншому регіоні.

Військова загроза — вища форма про-
яву військової небезпеки, при якій існує без-
посередня ймовірність виникнення збройно-
го конфлікту.

Військова окупація — тимчасове за-
няття озброєними силами воюючої сторони 
в міжнародному конфлікті території ворога 
в період ведення військових дій. Окупаційна 
влада не має права примушувати населення 
до вчинення ворожих дій проти своєї держа-
ви і повинна поважати честь, сімейні та май-
нові права громадян, їх релігійні переконан-
ня. Забороняються посягання на життя і 
особисту недоторканність громадян, взяття 
заручників, позбавлення населення засобів 
виживання тощо.

Військова освіта — процес підготовки, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки 
військових фахівців. Основна мета військо-
вої освіти — забезпечення комплектування 
військ (сил) кваліфікованими військовими 
кадрами різних спеціальностей. 

Військова присутність — розміщення 
військ (сил) за межами країни, якій вони на-
лежать, для досягнення певних військово-
політичних цілей. Як правило, здійснюється 
на міжнародно-договірній основі.

Військова прокуратура — сукупність 
спеціалізованих органів системи прокурату-
ри, що здійснюють прокурорський нагляд в 

Військова акція
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збройних силах, інших військах і військових 
формуваннях, створених відповідно до зако-
нів. Органи військової прокуратури очолює 
заступник Генерального прокурора — Голо-
вний військовий прокурор.

Військова реформа — корінні перетво-
рення військової організації держави, спря-
мовані на її приведення у відповідність з по-
літичними, економічними, соціальними, 
військово-технічними та іншими змінами в 
суспільстві; є, як правило, частиною держав-
них реформ і проводяться вищими органами 
державної влади. Безпосередньо виражають-
ся в переозброєнні армії і флоту, в зміні 
організаційно-штатної структури збройних 
сил та інших силових структур, управління, 
підготовки військових кадрів, порядку призо-
ву і проходження військової служби, навчан-
ня і виховання особового складу, військового 
права, військових статутів і так далі.

Військова розвідка — сукупність захо-
дів командування, штабів всіх ступенів і дій 
військ (сил), здійснюваних з метою добуван-
ня відомостей про воєнно-політичну обста-
новку в окремих країнах і коаліціях держав 
ймовірного або дійсного противника, його 
збройних сил і військово-економічний по-
тенціал, склад, положення, стан, характер 
дій і наміри угруповань військ (сил), а також 
про театри військових дій; вид оперативного 
(бойового) забезпечення. Залежно від масш-
табу розв’язуваних завдань підрозділяється 
на стратегічну, оперативну і тактичну. За ви-
дами поділяється: за сферами дій — на на-
земну, повітряну, морську і космічну; за ха-
рактером вирішуваних завдань і призначен-
ням — на розвідку агентурну, спеціальну, 
радіо- і радіотехнічну, військову, артилерій-
ську, інженерну, радіаційну, хімічну, біоло-
гічну (бактеріологічну), топографічну, гідро-
графічну, гідрометеорологічну, технічну, ти-
лову; виходячи з застосовуваних технічних 
засобів розвідки — на радіоелектронну, 
оптико-електронну, оптичну, звукову, гідро-
акустичну, сейсмо акустичну, магнітоелек-
тричну тощо.

Військова служба — особливий вид 
державної служби громадян у збройних си-
лах, інших військах, військових формуван-
нях і органах, що здійснюється відповідно до 
національного законодавства. Громадяни 
проходять військову службу за призовом і в 
добровільному порядку (за контрактом). 
Громадяни, які проходять військову службу, 
є військовослужбовцями. Порядок прохо-
дження військової служби визначається за-
конами і Положенням про порядок прохо-
дження військової служби. 

Військова таємниця — відомості вій-
ськового та оборонного характеру, які спеці-
ально охороняються державою. 

Військове управління — специфічна ді-
яльність органів військового управління з під-
готовки й здійснення керуючого впливу на 
підлеглі сили й засоби, спрямована на ефек-
тивне виконання поставлених перед ними за-
вдань. В. у. підпорядковується воєнному 
управлінню як невід’ємній складовій держав-
ного управління, пов’язаній із діяльністю ви-
щого воєнно-політичного керівництва країни, 
інших державних органів управління різних 
рівнів, у т. ч. Міністерства оборони та інших 
силових структур держави, що спрямована на 
вирішення завдань державної воєнної політи-
ки, підготовки країни до можливої війни та її 
ведення, будівництво, підготовку й організа-
цію всебічного забезпечення діяльності еле-
ментів Воєнної організації держави в інтере-
сах її оборони, підвищення ефективності їхніх 
дій, застосування бойових засобів (озброєн-
ня) у різноманітних умовах. У найширшому 
розумінні управління є функцією організацій-
ної системи, що забезпечує: збереження її 
структури; підтримку режиму цілеспрямова-
ної діяльності; реалізацію програми цієї діяль-
ності; досягнення поставлених цілей. Сут-
ність управління полягає, поперше, в органі-
зації, упорядкуванні й, подруге, в узгодженні, 
координації взаємодії елементів системи в ін-
тересах досягнення поставлених перед нею 
цілей (мети). Головними функціями управ-
ління є: організуюча; прогнозуюча; плануюча; 
регулююча; мотивуюча і контролююча.

Військовий бюджет — законодавчо за-
тверджується фонд грошових коштів, що ви-
діляються з державного бюджету на військо-
ві потреби. 

Військовий злочинець — особа, яка 
вчинила злочин проти миру, людяності, про-
ти законів і звичаїв війни. Військові злочин-
ці несуть індивідуальну міжнародну кримі-
нальну відповідальність. 

Військовий квиток — документ, що ви-
дається громадянам військовим комісаріа-
том при призові на дійсну військову службу 
або при зарахуванні в запас (відставку).

Військовий комісаріат — місцевий ор-
ган військового управління; військова уста-
нова Міністерства оборони, призначена для 
організації та проведення військово-
мобілізаційної та обліково-призовної робо-
ти, заходів щодо соціально-правового захис-
ту військовослужбовців, ветеранів, інших 
громадян при виконанні ними обов’язків 
військової служби та членів їх сімей. Ство-
рюються відповідно за адміністративно-

Військовий комісаріат



130

територіальним поділом: республіканські, 
окружні, обласні, міські і районні. Очолю-
ється військовим комісаром.

Військовий конфлікт — термін най-
частіше вживається по відношенню до між-
державних збройних конфліктів.

Військовий обов’язок — закріплений 
у Конституції обов’язок громадян проходити 
військову підготовку в рядах Збройних Сил і 
захищати Вітчизну. При цьому в разі якщо 
переконання чи віросповідання громадянина 
суперечить несенню військової служби — за-
мінити її альтернативною цивільною служ-
бою. Військовий обов’язок громадян перед-
бачає: а) військовий облік; б) підготовку до 
військової служби; в) надходження на вій-
ськову службу; г) проходження військової 
служби; д) перебування в запасі (резерві); 
е) військове навчання у воєнний час.

Військовий радник — військовий фахі-
вець, зазвичай з числа офіцерського складу 
однієї держави, направлений відповідно до 
двосторонньої угоди до іншої держави для 
надання допомоги в створенні збройних сил, 
підготовки військових кадрів, навчання 
військ, освоєння озброєння і військової тех-
ніки, закупленої державою в іншій країні, а 
іноді і для допомоги в організації і веденні 
бойових дій.

Військовий розвідник — особа, що 
збирає відомості в районі дії противника і ви-
конує поставлене перед ним завдання в фор-
мі своєї армії, тобто не приховує свою прина-
лежність до збройних сил воюючої держави. 
У разі якщо ця особа потрапляє в руки су-
противника, на неї поширюється режим вій-
ськовополоненого. Військового розвідника 
слід відрізняти від шпигуна. Шпигун — лю-
дина, яка приховує своє справжнє обличчя і 
свою діяльність. Особа зі складу збройних 
сил, яка потрапляє під владу супротивної 
сторони в той час, коли вона займається 
шпигунством, не має права на статус військо-
вополоненого, і з нею можуть поводитися як 
зі шпигуном. Шпигун карається тільки в разі 
його затримання при скоєнні дій в розташу-
ванні противника і не підлягає покаранню за 
минулу свою діяльність (ст. XXXI Додатку 
до IV Гаазької конвенції 1907 г.).

Військовий стан — особливий право-
вий режим діяльності органів державної 
влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування та організацій, 
що передбачає обмеження прав і свобод, що 
встановлюється при надзвичайній обстанов-
ці і характеризується введенням в дію над-
звичайних заходів в інтересах оборони дер-
жави або для забезпечення громадського по-

рядку та державної безпеки. Вводиться за 
рішенням уповноваженого на те органу дер-
жавної влади при особливих обставинах 
(відкриття військових дій, масові завору-
шення і т. п.). Військовий стан може бути 
оголошено як в окремих місцевостях, так і 
по всій країні. При військовому стані вій-
ськовій владі надається право віддавати роз-
порядження місцевим органам державної 
влади, державним і громадським установам і 
організаціям. Встановлюється підвищена 
відповідальність за законами воєнного часу 
за непокору наказам і розпорядженням вій-
ськових властей. Вводиться комплекс обме-
жень прав громадян.

Військові втрати — втрати, понесені 
протиборчими сторонами внаслідок війни 
(військового конфлікту). Включають: люд-
ські втрати, втрати тварин, озброєння і вій-
ськової техніки, матеріальних засобів на 
фронті і в тилу, збиток від порушення еколо-
гічного балансу. Поділяються на прямі, 
пов’язані з впливом різних видів зброї, і не-
прямі. Прямі поділяються на бойові і не бо-
йові (понесені не в бойовій обстановці), без-
поворотні і поворотні (тимчасові).

Військові дії — 1) протиборство сторін 
у війні; 2) організоване застосування сил і 
засобів видів збройних сил, стратегічних і 
оперативних угруповань на театрі військо-
вих дій для досягнення політичних і вій-
ськових цілей. Військові дії ведуться на 
суші, в повітрі, на морі в формі операцій, 
битв, бойових дій, в т. ч. боїв і ударів, і мо-
жуть бути наступальними і оборонними. 

Військові злочини — виключно сер-
йозні порушення законів і звичаїв війни, 
вбивства, катування і відведення в рабство 
або для інших цілей цивільного населення 
окупованої території; вбивства або катуван-
ня військовополонених чи осіб, які знахо-
дяться в морі; вбивства заручників; пограбу-
вання громадської або приватної власності; 
безглузде руйнування населених пунктів; 
розорення, не виправдане військовою необ-
хідністю; примус військовополоненого слу-
жити в збройних силах ворожої держави; 
взяття заручників; напад не вибіркового ха-
рактеру, що торкається цивільного населен-
ня і цивільних об’єктів; напад на установки 
або споруди, що містять небезпечні сили 
(атомні електростанції, греблі, гідровузли); 
напад на осіб, які припинили участь у вій-
ськових діях та ін. Перелік військових зло-
чинів даний в ст. 6 Статуту Міжнародного 
військового трибуналу 1945 р., ст. 130 Кон-
венції про поводження з військовополоне-
ними 1949 р., ст. 147 Конференції про захист 
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цивільного населення 1949 р., ст. 85 Додат-
кового протоколу I до Женевських конвен-
цій про захист жертв війни 1949 р. і в ряді 
інших міжна родно-правових актів.

Військово-адміністративне само-
врядування в українській державі. 
Військово-адміністративне самоврядування 
і полково-сотенний устрій, які існували в 
Україні з другої половини ХVII до другої по-
ловини ХVIII ст., — самобутня сторінка 
українського державотворення. Поява цього 
інституту пов’язана із заснуванням Запо-
різької Січі та реєстрового козацтва. На 
більшій території України полково-сотенний 
устрій був встановлений у ході першого ета-
пу Української національної революції се-
реди ни ХVII ст. (після завершення Визволь-
ної війни 1648–1654 рр.). Полковий поділ 
з’явився у 20-ті рр. ХVII ст. Але тоді він 
лише позначав територію, на якій дислоку-
вався козацький реєстровий полк і яка муси-
ла утримувати цей полк за свої кошти. Про-
те, починаючи з літа 1648 р., полки та сотні 
як територіальні одиниці включають уже все 
населення, що мешкало в їх межах, і на нього 
поширюється влада полкових і сотенних 
урядів. Відповідно до Зборівського мирного 
договору 1649 р. територія вільної Наддні-
прянської України обіймала три воєвод-
ства — Київське, Брацлавське та Чернігів-
ське, які поділялися на 17 полків та 272 сотні. 
На чолі кожного полку стояв полковник, у 
руках якого зосереджувалися функції вій-
ськового командувача, місцевого адміністра-
тора й судді. Йому допомагала полкова стар-
шина (обозний, суддя, писар, осавул, хорун-
жий). Побіч полковника у XVII ст. існувала 
полкова рада, яка мала відносно велику вла-
ду. За необхідності вона могла перешкодити 
свавіллю полковника і навіть усунути його з 
посади. Рада в низці випадків мала функцію 
обрання полковника і вирішувала найважли-
віші справи щодо козацтва даного полку. У 
ХVIII ст. вже частіше фігурує полкова стар-
шинська рада. Пізніше організовуються пол-
кові канцелярії як сталі адміністративні орга-
ни з колегіальним складом свого “присут-
ствія”. Кожну сотню очолював сотник, який у 
вужчих межах своєї території повторював 
функції полковника. Помічниками його були 
сотенні писар, осавул і отаман. Сотенна ко-
зацька рада у ХVIII ст. обирала сотника і роз-
глядала найважливіші справи певної сотні.

Військовозобов’язаний — громадя-
нин, що знаходиться в запасі збройних сил, а 
також громадяни допризовного або призо-
вного віку, які знаходяться на військовому 
обліку.

Військово-політичний союз — об’єд-
нан ня двох або кількох держав для досяг-
нення політичних цілей, в тому числі вій-
ськовими засобами.

Військовополонені — особи зі складу 
збройних сил однієї воюючої сторони, захо-
плені під час збройного конфлікту іншою 
стороною і знаходяться в її влади до закінчен-
ня військових дій. Режим військовополоне-
них визначається згідно з IV Гаазькою кон-
венцією про закони і звичаї сухопутної війни 
1907 р., III Женевською конвенцією про по-
водження з військовополоненими 1949 р. і 
прийнятими в 1977 р. в Женеві Додатковими 
протоколами I і II до Женевських конвенцій 
про захист жертв війни 1949 р. Відповідно до 
цих документів держави повинні поводитись 
з військовополоненими людяно (IV Гаазька 
конвенція), без будь-якої дискримінації за 
ознаками раси, кольору шкіри, релігії або 
віри, статі, походження чи майнового стану 
(III Женевська конвенція), мови, політичних 
чи інших переконань, національного або соці-
ального походження, народження чи іншого 
статусу або будь-яких ін. подібних критеріїв 
(Додаткові протоколи I і II). Після закінчен-
ня військових дій і в зв’язку з мирним врегу-
люванням військовополонені повинні бути 
повернуті на батьківщину.

Військово-польовий суд — винятко-
вий, надзвичайний суд, діючий поза норма-
ми існуючого в даній державі кримінального 
законодавства та юрисдикції, на основі осо-
бливого положення, при спрощеному до 
крайніх меж судочинстві і при скасуванні 
будь-яких гарантій нормально-законного пе-
ребігу процесу і охороною прав підсудного.

Військовослужбовці — громадяни, які 
проходили військову службу в якості офіце-
рів, прапорщиків, мічманів або військову 
службу за контрактом або призовом в якості 
солдатів, матросів, сержантів і старшин у 
Збройних силах, Державній прикордонній 
службі, у внутрішніх військах та Нацгвардії 
Міністерства внутрішніх справ, у залізнич-
них військах, державних органах урядового 
зв’язку і інформації, військах Надзвичайних 
ситуацій, органах служби безпеки, органах 
зовнішньої розвідки, інших військових фор-
муваннях України, створених відповідно до 
законодавства.

Військово-стратегична перевага — 
стійка перевагу в бойовій могутність Зброй-
них сил однієї держави (коаліції держав) над 
іншими, орієнтоване на довгострокову пер-
спективу.

Військово-технічна політика держа-
ви — складова частина загальнодержавної 
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політики по створення наукової, технологіч-
ної та виробничої бази для розробки, розви-
тку озброєнь і військової техніки. Включає в 
себе комплекс запланованих заходів по роз-
робці, виробництву засобів збройної бороть-
би і оснащення ними озброєних сил і інших 
військ, забезпечення експлуатації та застосу-
вання озброєння і військової техніки в мир-
ний і воєнний час.

Військово-технічне співробітни-
цтво — складова частина військового спів-
робітництва, що включає постачання озбро-
єння і військової техніки, а також різного 
військового майна; надання послуг в освоєн-
ні, організації експлуатації та бойовому за-
стосуванні озброєння і військової техніки, їх 
ремонту і модернізації; технічне сприяння 
по створенню об’єктів, призначених для ба-
зування, експлуатації та бойового застосу-
вання озброєння та військової техніки; пере-
дачу ліцензій і технічної документації на їх 
виробництво; експорт (імпорт) результатів 
науково-дослідних і дослідно-конструк тор-
ських розробок за створення озброєння та 
військової техніки; відряджання військових 
консультантів і фахівців; навчання націо-
нальних військових і інженерно-технічних 
кадрів; участь у виставках озброєння і вій-
ськової техніки та ін.

Військово-цивільні адміністрації — 
це тимчасові державні органи у селах, сели-
щах, містах, районах та областях, що діють у 
складі Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України і призначені для за-
безпечення дії Конституції та законів Украї-
ни, забезпечення безпеки і нормалізації жит-
тєдіяльності населення, правопорядку, учас-
ті у протидії диверсійним проявам і 
терористичним актам, недопущення гумані-
тарної катастрофи в районі проведення анти-
терористичної операції. Військово-цивільні 
адміністрації є юридичними особами публіч-
ного права і наділяються повно важеннями, у 
межах яких діють самостійно і несуть відпо-
відальність за свою діяльність відповідно до 
закону.

Військово-цивільні адміністрації на-
селених пунктів — це тимчасові державні 
органи, що здійснюють на відповідній тери-
торії повноваження сільських, селищних, 
міських рад, районних у містах рад, виконав-
чих органів сільських, селищних, міських, 
районних у містах рад та голів та інші повно-
важення, визначені законом. Військово-
цивільні адміністрації населених пунктів на-
бувають прав та обов’язків з дня внесення 
запису про їх державну реєстрацію як юри-
дичних осіб до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприєм-
ців та громадських формувань.

Військово-цивільні адміністрації ра-
йону, області — це тимчасові державні ор-
гани, що здійснюють на відповідній терито-
рії повноваження районних, обласних рад, 
державних адміністрацій та інші повнова-
ження, визначені законом. Районні та облас-
ні державні адміністрації, що набули статусу 
військово-цивільних адміністрацій, не по-
требують внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб — підприємців та громадських фор-
мувань. В офіційній назві цих органів може 
застосовуватися поряд з назвою відповідно 
до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань додаткова назва “війсь-
ково-цивільна адміністрація”, що вказує на 
їхній тимчасовий статус із додатковими по-
вноваженнями.

Вільна економічна зона (ВЕЗ) — час-
тина суверенної території, що має вільний 
режим для вкладення іноземного капіталу. 
Фактично — одна з форм конкурентної бо-
ротьби приймаючих країн за залучення за-
рубіжних інвестицій. ВЕЗ має особливий 
юридичний статус щодо решти території 
країни.

Вільна оферта (англ. free offer) — не 
містить вказівок про терміни дії, може бути 
спрямована відразу кільком особам (фір-
мам) і не зв’язує своєю пропозицією.

Вільна торгівля — міжнародна торгів-
ля, яка передбачає особливий пільговий тор-
говельний режим для країн-учасниць за ра-
хунок усунення внутрішніх тарифів з одно-
часним збереженням у торгівлі з іншими 
країнами.

Вільний обіг — обіг товарів, який здій-
снюється без обмежень з боку митних орга-
нів України.

Вільні резерви страховика — частка 
власних коштів страховика, що резервується 
з метою додаткового забезпечення плато-
спроможності страховика відповідно до при-
йнятої методики здійснення страхової діяль-
ності. 

Вільно конвертована валюта (ВКВ) — 
здатність національної валюти вільно обмі-
нюватись (переводитись) з іншими націо-
нальними валютами з урахуванням діючого 
ринкового курсу, а також бути вільно прода-
ною чи купленою.

Вільно обрана зайнятість — реалізація 
права громадянина вільно обирати вид діяль-
ності, не заборонений законом (зокрема та-

Військово-технічне співробітництво
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кий, що не пов’язаний з виконанням оплачу-
ваної роботи), а також професію та місце ро-
боти відповідно до своїх здібностей і потреб.

Віндикація (лат. vin-dicatio, від vindicio 
захищаю, заявляю претензію) — позов влас-
ника майна про необхідність вилучення його 
через суд від громадян, що володіють цим 
майном без законних прав.

Віра (у психології) — особливий стан 
психіки, що характеризується цілковитим і 
беззастережним прийняттям людиною яких-
небудь відомостей, текстів, явищ, подій або 
власних уявлень та умовиводів, які можуть 
надалі стати основою її “Я”, визначати деякі 
з її вчинків, суджень, норм поведінки і сто-
сунків. Віра завжди є результатом поперед-
ньої роботи свідомості, яка створює уявлен-
ня суб’єкта про світ, про його місце в ньому, 
про зв’язки і відносини цього світу.

Віремент (фр. virement — повертання) — 
банківська операція, якою передбачається 
переведення певної суми з поточного рахун-
ку однієї особи на рахунок іншої.

Вірча грамота — документ, яким забез-
печується глава дипломатичного представ-
ництва класу послів або посланників для по-
свідчення його представницького характеру 
та акредитування в іноземній державі. 

“Вісь зла” (англ. Axis of evil) — геополі-
тичний термін для визначення країн, режи-
мів, що спонсорують, на думку США, теро-
ризм або ж причетні до розробки зброї масо-
вого враження і спроможні, готові до 
передачі його терористам. Вперше цей тер-
мін був використаний президентом США 
Дж. Бушем у щорічному зверненні до Кон-
гресу США 29 січня 2002 р. для характерис-
тики режимів, що причетні до виробництва і 
передачі зброї масового знищення терорис-
там. До цієї “В. з.” насамперед віднесені Ірак, 
Іран, КНДР. Трохи пізніше, заступник Держ-
секретаря США Дж. Болтон долучив до 
“В. з.” ще три держави: Кубу, Лівію і Сірію. У 
2005 р. К. Райс виступила з промовою, в якій 
віднесла Кубу, Білорусь, Зімбабве і М’янму 
до “оплоту тиранів” з найбільш “антиамери-
канським режимом”. Своєю етимологією 
“В. з.” зобов’язана терміну “вісь”, що в роки 
Другої світової війни визначав країни 
нацистсько-фашистського блоку (Берлін–
Рим–Токіо); у 1980 рр. президент США 
Р. Рейган увів в обіг термін “імперія зла”, 
яким визначалася система Радянського Со-
юзу.

Вітчизняний (національний) куль-
турний продукт — культурні блага і куль-
турні цінності, створені (надані) вітчизня-
ним виробником.

Віче (давньорус. вý че, від віщати) — на-
родні збори територіальної громади населе-
ного пункту чи регіону, на яких вирішувались 
важливі громадські та державні справи. За 
правовим статусом В. є органом прямого на-
родовладдя, аналогічним до народних зборів 
в античних містах (апелли — у Спарті, екле-
сії — в Афінах, комісії — у Римі) та в серед-
ньовічних містах Західної Європи (тінг — у 
скандинавських народів та германців). У до-
класовий період історії люди об’єднувалися в 
певні спільноти (рід, плем’я, союзи племен 
тощо) та вирішували свої спільні проблеми — 
спочатку на загальних зборах всіх дорослих 
членів роду, племені, потім на представниць-
ких. В. стає відомим уже в добу первіснооб-
щинного устрою. Було характерне для всіх 
східних слов’ян як вияв народоправного ладу. 
Вперше згадується в літописах у Новгороді — 
1016 р., Києві — 1068 р., Володимир-
Волинському — 1097 р., Звенигороді — 
1147 р., Переяславі — 1175 р. Властиве Київ-
ській Русі ХІ–ХІІІ ст., де у зв’язку з 
економічним і політичним піднесенням вели-
ких міст вічові збори набули характеру одно-
го з верховних органів влади поряд із двома 
іншими інститутами державного управлін-
ня — княжою владою й боярською радою. З 
появою централізованих форм державного 
управління В. втратило своє значення офі-
ційного органу народного волевиявлення. 
Проявлялося в протестних ментальних фор-
мах під час соціальних чи національних під-
несень українського народу.

Вклад — кошти в готівковій або безго-
тівковій формі у валюті України або в іно-
земній валюті, які залучені банком від 
вкладника (або які надійшли для вкладни-
ка) на умовах договору банківського вкладу 
(депозиту), банківського рахунку або шля-
хом видачі іменного депозитного сертифіка-
та, включаючи нараховані відсотки на такі 
кошти.

Вклад (депозит) — це кошти в готів-
ковій або у безготівковій формі, у валюті 
України або в іноземній валюті, які розмі-
щені клієнтами на їх іменних рахунках у 
банку на договірних засадах на визначений 
строк зберігання або без зазначення такого 
строку і підлягають виплаті вкладнику від-
повідно до законодавства України та умов 
договору.

Вкладник — фізична особа (у тому чис-
лі фізична особа — підприємець), яка уклала 
або на користь якої укладено договір банків-
ського вкладу (депозиту), банківського ра-
хунку або яка є власником іменного депо-
зитного сертифіката.

Вкладник
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Влада — здатність і можливість особи, 
соціальної групи, інституту, організації про-
вадити свою волю через певні засоби та ка-
нали впливу на діяльність і поведінку лю-
дей, їх спільності. Сутністю влади є відноси-
ни управління (керівництва), панування, 
підпорядкування, покори. Найбільш впли-
вовою у суспільному процесі є державна 
влада, яка здійснюється в порядку, передба-
ченому конституцією та законами, домага-
ється своїх цілей економічним стимулюван-
ням, ідеологічним впливом, примусом і т. ін.

“Влада авторитету” — вплив на лю-
дей, на їхні думки і поведінку авторитетних 
особистостей, організацій та органів через їх 
публічне визнання.

“Влада апарату” — фактично існую-
чий і нерідко дуже могутній вплив, який 
справляє на людей чи організацію держав-
ний апарат, тобто сукупність державних 
службовців, штатних працівників різних ор-
ганів влади.

Влада в організації (англ. аuthority in-
organization) — обґрунтування Саймоном 
владних повноважень, якими повинні наді-
лятися керівники організації. В., на думку 
Саймона: 1) визначає коло відповідальності 
виконавця перед вищим керівником, і в цьо-
му значенні формальна влада допускає за-
стосування примусових санкцій; 2) забезпе-
чує професійну експертизу всіх прийнятих 
рішень шляхом включення в управлінську 
ієрархію потрібних і авторитетних експер-
тів; 3) обумовлює координацію зусиль усіх 
членів організації, тобто визнання ними 
обов’язкових для них рішень і загальних ці-
лей.

Влада за Саймоном (англ. Simon about 
authority) — визначення поняття влади в ор-
ганізації, що його дав Г. Саймон. В. за Сай-
моном — це вміння приймати рішення і спо-
нукати інших до відповідних дій. Влада по-
роджує ієрархічні взаємини між двома чи 
більше людьми, при цьому одні з них грають 
ролі керівників, інші — підлеглих і ведених.

Влада за Урвіком (англ. Urwick about 
authority) — право вимагати виконання ін-
шими певних дій. Влада чи право випливає з 
формального оголошення таких прав, зро-
блених організацією, зі знань людини чи з 
інших характеристик особи, наприклад, по-
пулярності серед персоналу чи професійно-
го стажу.

Влада і авторитет (англ. аuthority and 
power) — відповідно до поширеного тлума-
чення влада — це право, яким наділена лю-
дина з огляду на своє службове становище в 
організації; влада в такому розумінні безосо-

бова і не має нічого спільного з особою лю-
дини, що займає це положення. Навпаки, ав-
торитет ідентифікується з особою, її здатніс-
тю спонукати інших до певних дій і вчинків. 
Це протиставлення понять становить прак-
тичний інтерес для теорії і практики ме-
неджменту.

Влада і вплив (англ. аuthority and influ-
ence) — на відміну від уявлення наукового 
менеджменту, за яким формальна влада — це 
невід’ємний і єдиний аспект ефективного 
менеджменту, пізніше була показана можли-
вість успішного застосування інших форм 
впливу, наприклад, переконання професій-
ного авторитету. Ключ до мотивації підле-
глих варто шукати таким чином, щоб вибір-
ково використовувати такий вид впливу, що 
відповідає конкретним обставинам. Ідея 
“влади разом”, а не “влади над” полягає в 
тому, що використання влади чи авторитету 
означає просте спонукання до дії, і ініцію-
вання визначених змін незалежно від харак-
теру ініціюючого агента. 

Влада і теорія сприйняття (англ. 
authority and acceptance theory) — відповідно 
до теорії сприйняття Ч. Барнарда влада має 
об’єктивний і суб’єктивний аспекти. У пер-
шому випадку влада має пряме відношення 
до характеру самого розпорядження чи пові-
домлення зверху. Влада, вважає Барнард, 
усупереч поширеній думці, йде від основи 
ієрархічної піраміди до її вершини, ступінь 
визнання легітимності повідомлення (роз-
порядження зверху) визначається тим, на-
скільки воно узгоджується з інтересами пер-
соналу, наскільки персонал фізично і розу-
мово підготовлений, щоб відповідним чином 
на це розпорядження впливати.

Влада керівника — 1) можливість на 
основі відповідного становища в системі 
формальних відносин у ієрархічній структу-
рі організації впливати на поведінку підле-
глих; 2) концентроване відображення у рі-
шеннях керівника й у свідомості підлеглих 
потенціалу примусу, який містять надані 
йому правові повноваження; 3) право і мож-
ливість розпоряджатися, що визначається 
сукупністю повноважень, які забезпечують 
узгоджену спільну діяльність людей і струк-
турних підрозділів підприємства, фірми, 
установи. В організаціях державної форми 
власності влада керівника ґрунтується на 
наданні йому державою адміністративних 
прав і обов’язків; в організаціях інших форм 
власності — на повноваженнях, делегованих 
йому власником і відповідно оформлених 
нормативно-правовими і організаційно-
розпорядчими документами.

Влада
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Влада легітимна (англ. аuthority legiti-
mate) — узаконене право здійснювати 
вплив на інших, одержуване людиною з 
найрізноманітніших джерел, найчастіше із 
самої си стеми законодавства. Легітимну 
владу можна поділити на три види: раціо-
нальну, що ґрунтується на законі та компе-
тенції; традиційну, що ґрунтується на не-
змінних звичаях і традиціях; харизматичну, 
основою якої є святість, особиста мужність 
або добрі манери.

Влада спадкова — політична влада, 
основним принципом якої виступає тради-
ційне право спадщини. Як політичний інсти-
тут історично виникла в рамках патріархаль-
ного або станового типів панування і посту-
пово зникає разом з ними. Як правило, В. с. 
належала монарху або релігійному правите-
лю. У сучасному світі інститут спадкової по-
літичної влади в певній формі (обрання 
спадкоємця пристолу радою членів правля-
чої сім’ї) діє в Саудівській Аравії, а також у 
деяких інших арабських державах: Йорданії, 
Катарі, Кувейті, Об’єднаних Арабських Емі-
ратах, Омані.

Влада традиційна (англ. traditional 
authority) — одна з характеристик легітимної 
влади у М. Вебера. Традиційна влада, на від-
міну від легальної, заснована на звичаях, що 
передаються з покоління в покоління, прин-
ципах і уявленнях. Так, батьки традиційно 
мають владу в родині, оскільки такі відноси-
ни корисні для суспільства. Монархи в Єв-
ропі і папа римський також через традиції 
наділені легітимною владою.

Влада, традиційна теорія і теорія 
сприйняття (англ. traditional formal theory 
of authority and acceptance theory) — еволю-
ція уявлень про владу, починаючи від кла-
сичної традиції аж до сучасних ситуативних 
ідей. У класичному менеджменті влада і пра-
во завжди спрямовані по ієрархії зверху 
вниз. Навпаки, у теорії сприйняття влада ке-
рівника ґрунтується на готовності підлеглих 
виконувати розпорядження керівника.

Влада функціональна (англ. аuthority, 
functional) — всупереч поширеному в кла-
сичному менеджменті уявленню про переда-
чу формальної влади строго по ієрархії звер-
ху вниз М. Фоллет вважала, що всяка влада 
насамперед функціональна. Влада визнача-
ється службовим становищем, робітником, 
місцем і має мало спільного з вертикальним 
виміром, тобто з ієрархією в організації. Ке-
рівники не делегують своїх повноважень, 
тому що структура і обсяг влади закладені в 
самому проекті організації ще на стадії її 
формування.

Влада харизматична (англ. charismatic 
authority) — влада, в основі якої лежить свя-
тість особи, її мужність чи бездоганний спо-
сіб дії. На відміну від інших видів влади, ха-
ризматичне лідерство має яскраво вираже-
ний індивідуальний характер конкретної 
особи, наприклад, видатних лідерів типу 
Якоккі.

Влада як ілюзія (англ. аuthority as 
illusion) — ідея М. Фоллет про те, що, всупе-
реч поширеним уявленням про потік влад-
них повноважень по ієрархії зверху вниз, на-
справді влада функціональна, вона перебу-
ває у тісному зв’язку з займаним становищем 
у ієрархії чи робочим місцем. Влада не має 
нічого спільного з вертикальним виміром, 
бос не делегує владу, як він це собі уявляє, 
міра і напрям делегування закладені в самій 
структурі організації.

Влади дистанція — ступінь, на якому 
люди, наділені меншою владою, приймають 
факт нерівномірного її поділу. Вимірює не-
рівність людей в організації, розглядаючи 
стиль керівництва у прийнятті рішень та як 
підлеглі сприймають ухвалені рішення до 
виконання. Це визначає їх позицію стосов- 
но влади: в суспільствах з високим рівнем 
В. д. ієрархія вважається нормальним яви-
щем, кожний член суспільства займає певне 
становище в суспільстві, у родині та профе-
сійній діяльності. При тому представники 
різних націй і рас мають біологічну схожість, 
багато їх рис є унікальними. Одна з таких 
рис — культура. Оскільки бізнес-операції на-
бувають дедалі глибшого характеру, в центрі 
уваги теорії та практики менеджменту пере-
буває пошук типів поведінки підприємств 
(організацій), ефективних незалежно від їх 
місця розташування, їх адаптація до культу-
ри країни перебування. Про культурні осо-
бливості ділової, адміністративної культури 
писали К. Девіс, Ф. Клукон, Дж. В. Нью-
стром, Ф. Л. Стродбек, Ф. Тромпенаарс, 
Ф. Фукуяма, Г. Хофстед та ін. Вплив культу-
ри на державне управління аналізують 
С. Васильєв, С. Малишев, Г. Райт та ін. Ряд 
дослідників (М. Бергер, К. Тербер та ін.) роз-
глядає вплив окремих культур на особливос-
ті системи державного управління та на його 
цінності. У визначенні корпоративної куль-
тури Е. Шейна повністю відтворено цей ас-
пект. Він вважає, що культура — це зразок 
основних припущень, розроблених, винай-
дених чи відкритих даною групою, які нові її 
члени засвоюють як спосіб сприйняття, мис-
лення та відчуття відносно проблем, що ви-
никають. У різних соціальних групах фор-
мується специфічна культура. Численні до-
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слідження свідчать про наявність відміннос-
тей у ставленні різних національних культур 
до певних цінностей та установок.

Влади концепції — Телеологічна (від 
грец. telos, teleos — мета, результат, кінець) 
концепція влади характеризує її як здатність 
до досягнення поставлених цілей, одержан-
ня намічених результатів. При цьому владу 
розуміють досить широко — не тільки як 
стосунки між людьми, а і як взаємодію лю-
дини з навколишнім середовищем. У межах 
телеологічної концепції йдеться не тільки 
про владу людини над людиною, а й про вла-
ду людини над природою. Ця концепція на-
голошує на цілеспрямованому характері 
влади, проте тлумачить її занадто широко, 
включаючи в систему владних відносин і 
природу. Реляціоністська (від фр. relation — 
відношення, зв’язок) концепція влади роз-
глядає її як відношення між двома партнера-
ми, коли один з них — суб’єкт — справляє 
визначальний вплив на іншого — об’єкт. 
Суб’єктом і об’єктом можуть виступати як 
окремі індивіди, так і різноманітні групи та 
організації. Влада — це взаємодія суб’єкта і 
об’єкта, яка виявляється в тому, що суб’єкт 
контролює об’єкт за допомогою певних засо-
бів. Такі відносини є конфліктними і станов-
лять суть політики. Існують три основних 
різновиди реляціоністської концепції влади: 
спротиву, обміну ресурсами й розподілу 
сфер впливу. Концепція спротиву розглядає 
владні відносини як такі, за яких суб’єкт до-
лає спротив об’єкта. Концепція обміну ре-
сурсами виходить із нерівномірності розпо-
ділу ресурсів у суспільстві і трактує владу як 
таке відношення, коли суб’єкт нав’язує свою 
волю об’єкту в обмін на надання останньому 
певних ресурсів. Концепція розподілу сфер 
впливу має на меті пом’якшення недемокра-
тичного характеру владних відносин як па-
нування і підкорення. Згідно з цією концеп-
цією владні відносини в кожному окремому 
випадку є пануванням — підкоренням. Од-
нак у масштабі всього суспільства наявний 
баланс владних відносин між суб’єктами і 
об’єктами, оскільки з часом і в різних сферах 
впливу вони міняються місцями: суб’єкти 
стають об’єктами і навпаки. Якщо, напри-
клад, наймач робочої сили диктує умови 
праці найманому працівникові, то останній, у 
свою чергу, через профспілкову організацію 
може контролювати самого наймача. Прав-
ляча партія може перетворитися на опози-
ційну, а опозиційна — стати правлячою. Ря-
довий виборець може стати політиком, а 
той — рядовим виборцем тощо. Реляціоніст-
ська концепція влади слушно наголошує на 

тому, що влада є вольовим відношенням між 
людьми, за якого суб’єкт тим чи іншим чи-
ном долає спротив об’єкта, що суб’єкти та 
об’єкти владних відносин можуть мінятися 
місцями. На базі цієї концепції визначаються 
шляхи, методи й засоби впливу на суспіль-
ство з метою досягнення соціальної злагоди і 
забезпечення політичної стабільності. До 
них належать, наприклад, стимулювання ак-
тивності трудової діяльності, дотримання 
норм громадської поведінки тощо, проте ре-
ляціоністська концепція перебільшує мож-
ливості для об’єкта стати суб’єктом влади. 
Владні відносини є результатом об’єктивно 
зумовленого суспільного поділу праці, який 
не вирізняється динамізмом. Поділ на влада-
рюючих і підвладних є одним з найбільш 
сталих у су спільстві. Зрештою, існує вели-
чезна різниця між, наприклад, державною 
владою, в розпорядженні якої є різноманітні 
ресурси, і владою тієї ж профспілки, осно-
вним засобом впливу якої виступає сама ор-
ганізація. Системна концепція влади розгля-
дає владу як системоутворююче відношення 
в політичній системі суспільства. Влада, що 
в політичній системі виступає як політична 
влада, поєднує всі елементи системи в єдине 
ціле. Основне призначення політичної влади 
полягає в тому, щоб забезпечувати стабіль-
ність у суспільстві, а для цього вона повинна 
регулювати відносини між людьми й су-
спільством у цілому, в тому числі й державно-
полі тич ними інститутами. Влада покликана 
вирішувати суперечність між необхідністю 
організованості й порядку в су спільстві та ба-
гатоманітністю інтересів членів суспільства, 
між якими виникають конфлікти. Влада 
з’єднує всі елементи полі тичної системи та-
ким чином, щоб це сприяло збалансованому 
стану як самої системи, так і суспільства в 
цілому. Системний підхід до розуміння вла-
ди застосовується на трьох рівнях: політич-
ної системи суспільства в цілому; окремих 
складових системи; відносин між самими ін-
дивідами. Якщо системна концепція в кон-
тексті феномену влади йде від політичної 
системи су спільства до індивіда, то біхевіо-
ристська (від англ. behaviour — поведінка) 
концепція зорієнтована у зворотному напря-
мі. Біхевіоризм розглядає владу як особли-
вий тип поведінки, за якої одні люди коман-
дують, а інші підкоряються. Тому цю кон-
цепцію називають іще поведінковою. 
Подібно до реляціоністської концепції вона 
розглядає владу як відношення панування і 
підкорення, однак головну увагу зосереджує 
на особливостях людей, мотивах їхньої пове-
дінки в боротьбі за владу. При цьому праг-
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нення до влади проголошується доміную-
чою рисою природи людини, яка визначає її 
політичну поведінку. Наголошується, що у 
прагненні до влади важливу роль відіграють 
ті блага і привілеї, які отримують наділені 
владою люди. З набуттям влади пов’язане 
отримання матеріальних благ, свободи, пре-
стижу, безпеки тощо. У межах біхевіорист-
ської концепції влади виокремлюються три 
основні моделі трактування влади: силова, 
ринкова та ігрова. Силова модель виходить з 
того, що головним мотивом політичної пове-
дінки людини є її прагнення до влади. Набу-
та влада, у свою чергу, стає засобом досяг-
нення інших благ. Оскільки владні прагнен-
ня людей є різноспрямованими, то головне 
завдання політичної влади полягає в тому, 
щоб забезпечити оптимальне співвідношен-
ня, баланс сил як владних вольових праг-
нень. Ринкова модель біхевіористської кон-
цепції влади ґрунтується на тому, що за умов 
ринкової економіки влада також стає това-
ром. На цей товар, як і на будь-який інший, 
поширюються відносини попиту і пропози-
ції. В результаті виникає своєрідний ринок 
влади зі своїми покупцями і продавцями та 
менеджерами як посередниками між ними. 
Вони, зокрема, готують кандидатів у владу і 
забезпечують їх перемогу на виборах. Ігрова 
модель влади розглядає владні відносини, 
боротьбу за владу як своєрідну гру, що від-
бувається за певними правилами. У частині 
мотивації політичної поведінки біхевіоризм 
є різновидом психологічної концепції влади. 
Головною особливістю цієї концепції є пояс-
нення владних відносин психологічними мо-
тивами. В одних випадках, наприклад у біхе-
віоризмі, постулюється воля до влади як її 
джерело, в інших — прагнення людини до 
влади, особливо володіння владою, пов’я-
зуються з необхідністю суб’єктивної компен-
сації нею притаманних їй фізичних чи духо-
вних вад. Деякі дослідники психологічної 
основи волі до влади шукають у підсвідомих 
мотивах, у тому числі сексуальних. Ствер-
джується, зокрема, що у психіці людини є 
структури, які сприяють тому, що вона під-
свідомо віддає перевагу рабству перед свобо-
дою заради уникнення відповідальності, 
власної захищеності й заспокоєння за допо-
могою любові до володаря. Ці та інші різно-
види психологічної концепції влади допома-
гають з’ясу вати механізми мотивації влади 
як відносин панування і підкорення. Існують 
також інші концепції влади — інструмента-
лістська, структуралістська, функціональна, 
конфліктологічна тощо. Кожна з них розкри-
ває якусь особливість чи сторону влади.

Власник рахунка у цінних папе-
рах — особа, якій професійним учасником 
депозитарної системи України та/або Націо-
нальним банком України відкрито рахунок у 
цінних паперах.

Власники земельних ділянок — юри-
дичні та фізичні особи (резиденти і нерези-
денти), які відповідно до закону набули пра-
ва власності на землю в Україні, а також те-
риторіальні громади та держава щодо земель 
комунальної та державної власності відпо-
відно.

Власні надходження бюджетних 
установ — кошти, отримані в установлено-
му порядку бюджетними установами як пла-
та за надання послуг, виконання робіт, гран-
ти, дарунки та благодійні внески, а також 
кошти від реалізації в установленому поряд-
ку продукції чи майна та іншої діяльності.

Властивості та ознаки держави. Озна-
ками держави як центрального інституту по-
літичної системи, особливої форми організа-
ції політичної влади в суспільстві, яка має 
суверенітет, монополію на застосування уза-
коненого насилля та здійснення керування 
суспільством за допомогою спеціального ме-
ханізму, є: 1) публічно-політична (державна) 
влада. Державна влада — це влада одночасно 
публічна й політична. Публічною вона є 
тому, що офіційно управляє справами всього 
суспільства й виступає від імені всього су-
спільства в цілому при вирішенні питань, що 
належать до її компетенції. Політична при-
рода державної влади характеризується тим, 
що вона в особі державного апарату відділе-
на від суспільства, відносно відособлена від 
нього. Державну владу не можна ототожню-
вати із самою державою, тому що держава — 
це організація даної влади, тобто її устрій, 
механізм її здійснення в особі певних орга-
нів: парламенту, уряду, правосуддя, контро-
льно-наглядових, військових і т. ін. Держав-
на влада — це спосіб керівництва суспіль-
ством, для якого характерна опора на 
спеціальний апарат примусу, тому що осно-
вою дієвості державної влади є авторитет 
чинності, а не чинність авторитету; 2) суве-
ренітет. Держава — це організація влади, 
що є суверенною, незалежною у зовнішньо-
політичних відносинах. Суверенітет припус-
кає, що державна влада є самостійною і неза-
лежною від будь-якої влади як усередині 
держави, так і за її межами; 3) всеосяжність. 
Держава — це організація влади, що є все-
осяжною. Тільки державна влада поширю-
ється на всіх осіб, які перебувають на тери-
торії держави. Якщо суверенітет — власти-
вість державної влади, що вказує на її 
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чинність, то всеосяжність — властивість дер-
жавної влади, що вказує на масштаб її дій в 
суспільстві; 4) територія. Держава — це ор-
ганізація влади, що панує на певній терито-
рії, тобто обмеженій частині поверхні плане-
ти. Територія держави є матеріальною осно-
вою її існування; 5) населення держави — це 
організація влади, суб’єктом і об’єктом якої є 
народ, що населяє її територію. Держава по-
єднує людей в єдине ціле, а належність їх до 
даної держави відображається поняттям 
“громадянство”; 6) апарат управління. Дер-
жава — це організація влади, у складі якої за-
вжди існує апарат управління, тобто особли-
вий розряд осіб, професіоналів з управління. 
У державі завжди є керуючі й керовані. До 
органів управління належать уряд, різні мі-
ністерства, державні комітети тощо; 7) апа-
рат примусу. Держава — це організація вла-
ди, у складі якої завжди діє апарат примусу, 
тобто загони збройних, спеціально навчених 
людей, примусові установи. Вони є силовою 
основою дієвості державної влади. До т. зв. 
“силових” відомств держави, у першу чергу, 
зараховують збройні сили, органи охорони 
громадського порядку, органи державної 
безпеки, каральні установи. Державі нале-
жить монопольне право застосовувати при-
мус на своїй території; 8) видання норма-
тивно-правових актів. Тільки держава має 
право видавати нормативно-правові акти 
(закони, постанови, укази), обов’язкові для 
загального виконання. Нормативно-правові 
акти закріплюють правові норми, в яких ви-
ражена загально обов’язкова державна воля. 
Юридичні норми розраховані на їх добро-
вільне дотримання; 9) оподатковування. 
Оподатковування є монопольним правом 
держави. Інші надходження в бюджет 
(скарбницю держави) дають позики (зо-
внішні й внутрішні), доходи від діяльності 
державних підприємств, різні збори (судові, 
митні). Особливості держави конкретного 
історичного періоду визначаються станом та 
рівнем розвитку суспільства. Для того щоб 
мати уявлення про державу, необхідно знати 
її тип. Тип держави — держави, що мають 
схожі загальні риси, які проявляються в єд-
ності закономірностей і тенденцій розвитку, 
однакових економічних відносинах, однако-
вому поєднанні загальносоціального і вузь-
когрупового аспектів їх сутності, аналогіч-
ному рівні культурно-духовного розвитку. 
Класифікація типів держав може бути здій-
снена: 1) за рівнем захисту прав і свобод лю-
дини: правові: держави, для яких характер-
ний режим конституційної законності; не-
правові, або держави, яким властивий 

режим беззаконня, або держави з режимом 
революційної законності; 2) за способом на-
буття влади: легітимні — набуття влади ви-
знано законним із боку населення країни і 
міжнародного співтовариства; нелегітимні, 
але існуючі де-факто, — набуття влади здій-
снено незаконним шляхом.

Внутрішнє оцінювання — оцінювання, 
що проводить спеціаліст/відділ організації, 
відповідальної за впровадження проекту чи 
програми. Зазвичай внутрішні фахівці з оці-
нювання не є безпосередніми виконавцями 
проекту чи програми, проте вони підпоряд-
ковані керівникам організації, тоді як зо-
внішні фахівці з оцінювання є незалежними 
і від об’єкта оцінювання (проекту або про-
грами), і від самої організації. Якщо зовніш-
нє оцінювання зазвичай сфокусоване на ре-
зультатах проекту/програми для клієнтів, то 
внутрішнє оцінювання частіше покликане 
дати відповідь на конкретні питання мене-
джерів або оцінити результативність проек-
ту чи програми.

Внутрішнє середовище — це сукуп-
ність чинників, які формують довгострокову 
прибутковість і перебувають під безпосеред-
нім контролем керівників та персоналу кор-
порації.

Внутрішні зв’язки — важливі елемен-
ти структури організації, що є інформацій-
ною основою управління. За посередництва 
внутрішніх зв’язків здійснюється передання 
інформації між елементами структури (ке-
рівниками і структурними підрозділами), 
координація управлінської діяльності, дося-
гається взаєморозуміння між учасниками 
управлінських процесів щодо реалізації ці-
лей організації. Розрізняють вертикальні і 
горизонтальні внутрішні зв’язки.

Внутрішні функції держави — дер-
жавні функції, що здійснюються в межах да-
ної держави і в яких виявляється її внутріш-
ня політика.

Внутрішній збройний конфлікт — 
внутрішньодержавний конфлікт із застосу-
ванням збройного насильства. Може мати 
своїм джерелом діяльність екстремістських, 
націоналістичних, релігійних, сепаратист-
ських і терористичних рухів і структур.

Внутрішній контроль (державне 
управління) — відомчий контроль (систе-
матична перевірка) виконання рішень 
об’єктами управління, що відіграє важливу 
роль у зміцненні державної дисципліни, за-
конності у формуванні органів виконавчої 
влади, зміцненні їх виконавської дисциплі-
ни. Внутрішній контроль (державне управ-
ління) — це, по суті, адміністративний 
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контроль. Його завдання — запобігання ви-
падкам порушень дисципліни, вимог чинно-
го законодавства, невиконання управлін-
ських рішень, бюрократизму, корупції тощо. 
Адміністративний контроль за виконав-
ською дисципліною та діяльністю у межах 
наданих повноважень в органах виконавчої 
влади здійснюється по управлінській верти-
калі, а також за процесом надання ними 
управлінських послуг та забезпечення кон-
ституційних прав і свобод громадян. З ме-
тою посилення взаємодії державних органів, 
які здійснюють внутрішній контроль (дер-
жавне управління), було створено Головне 
контрольне управління Адміністрації Пре-
зидента України, на яке покладено функцію 
координації заходів щодо забезпечення 
контролю за виконанням актів і доручень 
Президента України, доручень Глави Адмі-
ністрації Президента України органами ви-
конавчої влади та їх посадовими особами, 
органами місцевого самоврядування в час-
тині делегованих їм повноважень. 

Внутрішній маркетинг — підхід у 
представленні інформації між людиною та 
організацією, який дає змогу відстежити збіг 
інтересів компанії з потребами її співробіт-
ників, що сприяє досягненню її цілей. Згідно 
з цією концепцією кожний співробітник ор-
ганізації є внутрішнім споживачем, на задо-
волення інтересів якого повинна орієнтува-
тися організація.

Внутрішній фінансовий моніто-
ринг — сукупність заходів з виявлення фі-
нансових операцій, що підлягають внутріш-
ньому фінансовому моніторингу, із застосу-
ванням підходу, що ґрунтується на 
про ве денні оцінки ризиків легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму; іден-
тифікації, верифікації клієнтів (представни-
ків клієнтів), ведення обліку таких операцій 
та відомостей про їх учасників; обов’яз-
кового звітування до центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення про фінансові операції, 
щодо яких виникає підозра, а також подання 
додаткової та іншої інформації у випадках, 
передбачених законом.

Внутрішньогосподарський облік — 
система обробки та підготовки інформації 
про діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підпри-
ємством. 

Внутрішньопереміщена особа — 
особа, яка вимушена при масовій втечі не-
сподівано або раптово залишити свій буди-
нок або місце звичайного проживання в ре-
зультаті збройного конфлікту, внутрішньої 
боротьби, систематичних порушень прав 
людини, боязні таких порушень, лих при-
родного або антропогенного характеру, але 
яка при цьому не перетинає державний 
кордон.

Внутрішньорольові конфлікти — міс-
тяться в суперечливих вимогах, які висува-
ються до носіїв однієї ролі різними соціаль-
ними групами. Наприклад, студент повинен 
вибирати, до якого предмета йому готувати-
ся, прийти до декана, що його викликає на 
бесіду, або на лекцію, що проводиться у цей 
час за розкладом.

Внутрішня ефективність — ефектив-
ність з точки зору використання внутрішніх 
можливостей корпорації (управління її вну-
трішніми ресурсами).

Внутрішня мотивація — тип мотива-
ції, що спирається на забезпечення внутріш-
ніх винагород. Йдеться про такі винагороди, 
що їх вважають за частину самої роботи. 
Внутрішніми винагородами є такі характе-
ристики, як відповідальність, самовідда-
ність, наявність зворотного зв’язку.

Внутрішня політика — комплекс 
заходiв, що охоплює різноманітні напрями 
економічної, демографiчної, соціальної, 
куль турної, екологічної, етнонаціональної та 
iншої дiяльностi держави, її структури та 
iнститути, зорiєнтований на узгодження 
iнтересiв рiзних верств населення.

Вода питна — вода, яка за органолеп-
тичними властивостями, хімічним і мікробі-
ологічним складом та радіологічними показ-
никами відповідає державним стандартам та 
санітарному законодавству.

Водний кодекс — систематизований 
законодавчий акт, завданням якого є регу-
лювання правових відносин з метою забез-
печення збереження науково обґрунтовано-
го, раціонального використання вод для по-
треб населення і галузей економіки, 
від тво рення водних ресурсів, охорони вод 
від забруднення, засмічення та вичерпання, 
запобігання шкідливим діям вод та ліквіда-
ції їх наслідків, поліпшення стану водних 
об’єктів, а також охорони прав підприємств, 
установ, організацій і громадян на водоко-
ристування. Чинний В. к. України введено 
в дію 6 червня 1995 р.

Водний об’єкт — природний або ство-
рений штучно елемент довкілля, в якому зо-
середжуються води (море, річка, озеро, водо-
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сховище, ставок, канал, водоносний гори-
зонт).

Водокористування — використання 
вод для задоволення потреб населення, про-
мисловості, сільського господарства, тран-
спорту та інших галузей господарства, вклю-
чаючи право на забір води, скидання стічних 
вод та інші види використання вод (водних 
об’єктів).

Водокористування спеціальне — це 
забір води з водних об’єктів із застосуван-
ням споруд або технічних пристроїв, вико-
ристання води та скидання забруднюючих 
речовин у водні об’єкти, включаючи забір 
води та скидання забруднюючих речовин зі 
зворотними водами із застосуванням кана-
лів.

Водяні знаки — спеціальні видимі на 
просвіт зображення, особливі ознаки, що до-
даються на папері; утворюються прозорими 
зонами певної форми. Ними, зокрема, забез-
печуються грошові знаки для утруднення їх 
підробки.

Воєнний комунізм — система соціаль-
но-економічних відносин у радянській дер-
жаві, що ґрунтувалася на ліквідації товарно-
грошових відносин і концентрації всіх ре-
сурсів у руках радянської влади в умовах 
громадянської війни 1917–1921 рр. Політи-
ка В. к. передбачала націоналізацію держа-
вою всього промислового виробництва, здій-
снення керівництва на засадах суворої цен-
тралізації.

Воєнний стан — це особливий правовий 
режим, що вводиться в Україні або в окремих 
її місцевостях у разі збройної агресії чи загро-
зи нападу, небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності та перед-
бачає надання відповідним органам держав-
ної влади, військовому командуванню, вій-
ськовим адміністраціям та органам місцевого 
самоврядування повноважень, необхідних 
для відвернення загрози, відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній неза-
лежності України, її територіальній ціліснос-
ті, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 
обмеження консти ту ційних прав і свобод лю-
дини і громадянина та прав і законних інтере-
сів юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень.

Володілець персональних даних — 
фізична або юридична особа, яка визначає 
мету обробки персональних даних, встанов-
лює склад цих даних та процедури їх оброб-
ки, якщо інше не визначено законом.

Володіння — 1) право, що закріплює 
можливість фізичного панування і контро-

лю над річчю, фактичного володіння нею від 
свого імені і в своєму інтересі; 2) фактичне 
володіння майном, що створює для власника 
можливість безпосереднього впливу на річ. 
Власник може здійснювати фактичне воло-
діння річчю самостійно, але може наділяти 
правом володіння належної йому речі та ін-
ших осіб за укладеним договором або уго-
дою. Володіння майном може бути законним 
і незаконним, де законним є володіння, що 
спирається на якусь правову основу, тобто 
на відповідний юридичний акт.

Волюнтаризм (від лат. voluntas — 
воля) — філософський напрям, що розгля-
дає волю людини як вирішальний чинник 
суспільного розвитку при ігноруванні його 
об’єктивних закономірностей і тенденцій.

Вотум — рішення, прийняте більшістю 
голосів виборчого корпусу або представ-
ницької установи з відповідного питання. 
Найбільш поширений так званий вотум до-
віри — постановка на голосування питання 
про оцінку діяльності Уряду або посадової 
особи. Це основна форма реалізації принци-
пу відповідальності Уряду перед Парламен-
том. У муніципальному праві вотум довіри 
застосовується відносно мера або іншої по-
садової особи.

Вотум довіри — у парламентській прак-
тиці держав з парламентською формою 
правління виражене, як правило, нижньою 
палатою схвалення політичної лінії, визна-
ченої акції або законопроекту уряду або 
окремого міністра. Ініціатива постановки 
питання про вотум довіри може виходити 
від самого уряду, від парламентських фрак-
цій або груп депутатів.

Вотум недовіри — у парламентській 
практиці держав з парламентською формою 
правління — виражене, як правило, ниж-
ньою палатою несхвалення політичної лінії, 
визначеної акції або законопроекту уряду 
або окремого міністра. Ініціатива постанов-
ки питання про вотум недовіри може вихо-
дити від самого уряду, від парламентських 
фракцій або груп депутатів. 

Вплив — результат або ефект, зумовле-
ний або пов’язаний з реалізацією проекту 
чи програми. Термін “вплив” часто застосо-
вують для позначення сумарного ефекту 
проекту чи програми, який відбувається в 
середньостроковій або довгостроковій пер-
спективі, і може бути запланованим чи 
незапла нованим, позитивним або негатив-
ним.

Вплив на інституційний розвиток — 
наслідки впровадження проекту чи програ-
ми, які посилюють або послаблюють спро-

Водокористування
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можність країни чи регіону використовува-
ти людські, фінансові та природні ресурси 
більш ефективно, послідовно і справедливо. 
Такий вплив можливий через: 1) покращен-
ня інституційних механізмів, їх визначення, 
стабільність, прозорість, передбачуваність, а 
також обов’язковість їх застосування, і/або 
2) узгодження місії та інституційної спро-
можності організації згідно з її функціями, 
визначеними цими механізмами. Такий 
вплив може включати заплановані і незапла-
новані наслідки.

Впливи на державну політику 
України — дія, механізми, технічні важелі 
певного суб’єкта(ів), спрямовані на при-
йняття та здійснення державно-управ-
лінських рішень; зміну поведінки іншого 
суб’єкта або суспільства в цілому. В управ-
лінні суспільним розвитком (державному 
управлінні) впливати на суспільство озна-
чає мати владу. Серед важелів впливу на 
суспільство можна виділити такі: ресурсний 
(фінансовий, мате ріально-технічний, ін-
формаційний); інституційний (створення 
та розвиток інсти ту цій); правовий (закони, 
постанови, розпорядження, накази Прези-
дента, ВР, Кабінету Міністрів); організацій-
ний (управління персоналом). Як спосіб 
владного впливу державних органів на про-
цеси суспільного і державного розвитку, на 
діяльність державних структур і конкрет-
них посадових осіб безпосередньо пов’язані 
з практичною реалізацією державної влади, 
її керуючим впливом на об’єкти державного 
управління відповідно до інтересів і волі 
держави (інших держав). Отже, можемо 
констатувати два види впливу: внутрішній 
та зовнішній.

Врядування — вироблення і реалізація 
публічної політики на засадах партнерської 
взаємодії державної влади, місцевого само-
врядування, які створюють сприятливі 
політико-правові і фінансові передумови з 
приватним сектором, що генерує робочі міс-
ця і забезпечує доходи, та громадянським 
суспільством, яке мобілізує внутрішні ре-
сурси для досягнення пріоритетних цілей 
суспільного розвитку.

Всенародне обговорення — одна з 
форм “безпосередньої демократії”, що озна-
чає участь громадян та їх організацій у пра-
вотворчості шляхом направлення зауважень, 
побажань і пропозицій щодо винесеного на 
всенародне обговорення законопроекту в 
відповідний законодавчий орган, який фор-

мально має їх враховувати при доопрацю-
ванні законопроекту.

Всеукраїнський референдум — одна 
з форм безпосередньої демократії в Україні, 
спосіб здійснення влади безпосередньо 
Українським народом, що полягає у при-
йнятті (затвердженні) громадянами Украї-
ни рішень з питань загальнодержавного 
значення шляхом таємного голосування в 
порядку, встановленому Законом України 
“Про всеукраїнський референдум”.

Встановлені факти — доведені твер-
дження щодо проекту чи програми проекту, 
які базуються на емпіричних даних. Вста-
новлені факти включають опис та візуальні 
представлення даних, але не інтерпретацію, 
судження, висновки.

Вступ на державну службу. Здійсню-
ється шляхом призначення громадянина 
України на посаду державної служби за ре-
зультатами конкурсу. Прийняття громадян 
України на посади державної служби без 
проведення конкурсу забороняється, крім 
випадків, передбачених Законом. Особа, яка 
вступає на посаду державної служби вперше, 
набуває статусу державного службовця з 
дня публічного складення нею Присяги дер-
жавного службовця, а особа, яка признача-
ється на посаду державної служби повтор-
но, — з дня призначення на посаду.

Вступний внесок — внесок фізичної чи 
юридичної особи в грошовій формі понад 
пай при вступі в кооператив для організацій-
ного забезпечення його діяльності в розмі-
рах, встановлених статутом. В. в. зарахову-
ється в неподільний фонд і в разі виходу з 
кооперативу не повертається. 

Вторинна соціалізація — охоплює зрі-
лість та старість і характеризується тим, що 
людина соціалізується через вплив вторин-
них соціальних груп та соціальних інститу-
тів. Інститутами соціалізації є ЗМІ, вироб-
ництво, культура, економіка тощо.

Втрачена вигода — доходи або інше 
благо, які не одержані особою через пору-
шення її права невиконанням зобов’язання, 
за яким вона була кредитором. В цивільному 
праві В. в. являє собою неодержані прибутки 
і підлягає здебільшого відшкодуванню як 
складова частина збитків.

Вхідний контроль — контроль спожи-
вачем сировини, матеріалів, комплектуючих 
виробів і готової продукції, які надходять до 
нього від інших підприємств чи інших діль-
ниць виробництва.

Вхідний контроль
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Габарит (фр. gabarit) — граничні зо-
внішні обриси предмета.

Гадяцька угода — договір, укладений 
6 (16) вересня 1658 р. у м. Гадячі між гетьма-
ном України І. Виговським та урядом поль-
ського короля Яна ІІ Казимира і ратифіко-
ваний сеймом Речі Посполитої 12 (22) трав-
ня 1659 р. Г. у. завершувала десятилітню 
українсько-польську війну. Її підписанню 
передували тривалі переговори, які з україн-
ської сторони вели П. Тетеря, а з польської 
С. К. Беневський та К. Л. Євлашевський. На 
заключній стадії переговорів активну участь 
у виробленні умов Г. у. брав Ю. Немирич, 
якого вважають головним архітектором до-
говору. Головною ідеєю Г. у. була концепція 
триєдиної Речі Посполитої. Гетьманщина 
мала трансформуватися у Велике князівство 
Руське, яке, маючи широку автономію, по-
ряд із Польщею та Литвою ставало третім 
рівноправним членом Речі Посполитої. Про-
те є ратифікований текст, що не включав ряд 
принципових положень, які були або вилу-
чені, або радикально видозмінені. Зокрема, 
до нього не увійшли чітко визначені поло-
ження про Велике князівство Руське, лікві-
дацію унії на всій території Речі Посполитої, 
козацький реєстр 60 тис. осіб, безпосереднє 
обрання гетьмана, що обмежувало його ди-
пломатичну самостійність та ін.

Газета — періодичне видання, що вихо-
дить через короткі проміжки часу, містить 
офіційні матеріали, оперативну інформацію 
і статті з обговорення актуальних суспільно-
політичних, наукових, питань, а також літе-
ратурні твори та рекламу, може мати додаток 
(додатки). Г. може випускатися протягом ко-
роткого часу, обмеженого періодом прове-
дення певного заходу (конференцією, фес-
тивалем і т. п.). 

Галицько-Волинське князівство — 
південно-західне руське князівство династії 
Рюриковичів (1199–1349), утворене у ре-

зультаті об’єднання Галицького і Волинсько-
го князівств Романом Мстиславичем. З дру-
гої половини ХІІІ ст. стало королівством, го-
ловним законним спадкоємцем Київської 
династії та продовжувачем руських політич-
них і культурних традицій.

Галопуюча інфляція (англ. Galloping 
inflation) — прискорене знецінення грошової 
одиниці, швидке падіння її купівельної спро-
можності.

Галузеві нормативні витрати у сіль-
ському господарстві — сума витрат 
суб’єктів господарювання у процесі вироб-
ництва та реалізації сільської господарської 
продукції, визначена на основі суспільно не-
обхідних по галузі нормативних витрат, про-
дуктивності землі і тварин.

Галузь права — головний підрозділ сис-
теми права, який відрізняється специфічним 
режимом правового регулювання і охоплює 
цілі ділянки, комплекси однорідних суспіль-
них відносин. Українська дослідниця теорії 
держави і права О. Ф. Скакун визначає Г. п. 
як відносно самостійну сукупність юридич- 
них норм, яка регулює якісно однорідну 
сферу (рід) суспільних відносин специфіч-
ним методом правового регулювання. П. Ра-
бінович та М. В. Кравчук вважають, що 
Г. п. — це система якісно однорідних юри-
дичних норм, яка регулює певну сферу сус-
пільних відносин специфічним методом пра-
вового регулювання. Отже, Г. п. становить 
порівняно автономні в системі права сукуп-
ності правових норм та інститутів, якими ре-
гулюються однорідні суспільні відносини. 
Поділ права на галузі випливає із специфіки 
цих відносин та об’єктивної необхідності 
встановлення для них особливого правового 
режиму. Г. п. є основним елементом структу-
ри права. Як частина цілого кожна Г. п. взає-
модіє з іншими галузями і з си стемою права 
загалом. Г. п. містить повний набір юридич-
них засобів, що покликані забезпечувати 
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ефективну дію як галузі в цілому, так і кож-
ного окремого її компонента на рівні право-
вих інститутів і конкретних норм права. При 
цьому для кожної галузі характерний специ-
фічний, тільки їй властивий набір юридич-
них засобів правового регулювання, який 
дає їй змогу не тільки поєднувати норми 
права, надавати їм упорядкованості, систем-
ності, а й відрізняти одну Г. п. від іншої. У 
великих і складних за побудовою Г. п. є ще 
один компонент — підгалузь права — цілісне 
утворення, яке регламентує специфічний 
вид відносин у ме жах сфери правового ре-
гулювання відповідної галузі права. Так, у 
цивільному праві виділяють як підгалузі 
житлове, транспортне, авторське, спадкове 
право. Є підгалузі також у трудовому, кри мі-
нальному та інших Г. п. На відміну від пра-
вового інституту, підгалузь не є обо-
в’язковим елементом кожної Г. п. У невели-
ких і тісно консолідованих галузях (кримі-
нально-процесуальне, цивіль но-про це су аль-
не право) підгалузей немає зовсім. Г. п. не є 
механічним об’єднанням норм кількох ін-
ститутів права. Вона є цілісним утворенням 
з притаманною йому низкою ознак, рис, які 
не властиві правовим інститутам. Г. п. регу-
лює суспільні відносини, пов’язані із здій-
сненням будь-якої широкої сфери предмет-
ної діяльності суспільства, держави, грома-
дян та інших суб’єктів права. Здатність 
регулювати широку сферу суспільних відно-
син відрізняє Г. п. від будь-якого правового 
інституту, регулятивні функції якого обме-
жені певною відносно вузькою сукупністю 
відносин. На відміну від інституту Г. п. міс-
тить вичерпний набір юридичних засобів, 
методів правової дії, які встановлено держа-
вою у процесі регулювання відносин відпо-
відної сфери.

Галузь стандартизації — це сукупність 
взаємопов’язаних об’єктів стандартизації.

Гангстер (англ. gangster, від gang — зграя, 
банда) — учасник бандитської зграї, що за-
ймається злочинним вимаганням, шантажем, 
вбивствами, викраденням людей і т. п.

Гарантії — передбачені законодавством 
умови, засоби та заходи, спрямовані на за-
безпечення й охорону прав та інтересів гро-
мадян у сфері трудових, житлових, земель-
них, кредитно-фінансових та інших відно-
син.

Гарантії виборчих прав громадян — 
правові, організаційні, інформаційні та інші 
засоби забезпечення реалізації виборчих 
прав громадян.

Гарантії законності — це певний комп-
лекс організаційних, економічних, політич-

них, ідеологічних факторів і юридичних за-
ходів, що забезпечують дотримання норм 
права, захист прав громадян та інтересів су-
спільства і держави.

Гарантії конституційні — конституцій-
ні положення, що забезпечують правовий за-
хист інститутів і принципів, закріплених 
конституцією. У більш вузькому значенні 
під конституційними гарантіями розуміють-
ся правові засоби реалізації та захисту гро-
мадянами своїх прав і свобод. До системи 
таких гарантій належить діяльність спеці-
альних державних органів, наприклад: Упо-
вноваженого з прав людини, Конституційно-
го суду та ін.

Гарантії МАГАТЕ — здійснення конт-
ролю за ядерною діяльністю держав, що не 
володіють ядерною зброєю, з метою не до-
пустити мирного використання ядерної 
енергії для створення ядерної зброї, ядерних 
вибухових пристроїв або на інші військові 
цілі. МАГАТЕ уклало угоди про гарантії 
майже з 80 неядерними державами — учас-
никами Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї та здійснює гарантії на майже 
900 ядерних установках. 

Гарантії місцевого самоврядуван-
ня — це умови, що забезпечують реалізацію 
правомочностей місцевого самоврядування, 
а також кошти, що забезпечують їх захист.

Гарантії соціальні — матеріальні та 
юридичні засоби, які забезпечують реаліза-
цію конституційних соціально-економічних 
і соціально-політичних прав членів суспіль-
ства. Головні соціальні гарантії: право на 
працю, відпочинок, житло, освіту і медичну 
допомогу.

Гарантії трудові — засоби, способи і 
умови, за допомогою яких забезпечується 
здійснення наданих працівникам прав у сфе-
рі соціально-трудових відносин.

Гарантійне зобов’язання — зобов’я-
зан ня гаранта цілком або частково виконати 
боргові зобов’язання суб’єкта господарюван-
ня — резидента країни перед кредитором у 
разі невиконання таким суб’єктом його 
зобов’язань за кредитом (позикою), залуче-
ним під державну чи місцеву гарантію.

Гарантійний вексель — вексель, вида-
ний у забезпечення господарської операції 
без отримання векселедавцем від векселе-
держателя зазначеної в ньому суми.

Гарантійний внесок — резерв для по-
криття можливої різниці між ціною за стро-
ковим контрактом і подальшим його котиру-
ванням, спочатку вноситься клієнтом части-
на загальної суми оплати замовлення, що 
запобігає можливій відмові від замовлення у 

Гарантійний внесок
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процесі його виконання. Відмова від замов-
лення призводить до втрати гарантійного 
внеску.

Гарантійний задаток — грошова сума 
що вноситься членами біржі в розрахункову 
палату при укладанні кожного біржового 
контракту у вигляді гарантії фінансових 
зобов’язань клієнта. Розрізняють первинний 
задаток (депозит) і змінний задаток (маржу).

Гарантійний кредит — кредит, що нада-
ється підприємствами один одному під по-
ручительство (гарантію) банку або урядових 
органів.

Гарантійний лист — документ, що ви-
кладає характер і обсяг зобов’язань, які бере 
на себе поручитель в частині певних умов 
контракту, наприклад умов транспортуван-
ня, платежу; може бути витребувано банком, 
якщо товарно-розпорядчі документи, пред-
ставлені до оплати по акредитиву, не цілком 
відповідають передбаченим умовам. 

Гарантійний строк зберігання — пері-
од часу, протягом якого виробник гарантує 
збереження всіх встановлених стандартами 
експлуатаційних показників і споживчих 
властивостей продукції за умови дотриман-
ня споживачем правил зберігання. Передба-
чається, що протягом гарантійного терміну 
зберігання продукція не тільки придатна до 
використання за призначенням, але і збері-
гає якісні показники, закладені під час її ви-
пуску.

Гарантійний термін — період часу, про-
тягом якого товар повинен відповідати ви-
могам якості за договором купівлі-продажу, 
а роботи і послуги — зберігати свої споживчі 
властивості за умови дотримання покупцем 
правил експлуатації, використання і збері-
гання; період часу, в межах якого виробник 
товару або продавець гарантують його відпо-
відність вимогам договору, показникам якос-
ті, паспортним даним. Гарантійний термін 
встановлюється на продукцію, призначену 
для тривалого користування або зберігання. 
Виявлення недоліків товару, роботи або по-
слуги після закінчення гарантійного терміну 
за загальним правилом припиняє обов’язок 
виробника (виконавця, продавця) задоволь-
нити вимоги споживачів з приводу недоліків 
товару (роботи, послуги).

Гарантійний термін в міжнародній 
торгівлі — термін, протягом якого прода-
вець (виробник, постачальник) ручається за 
стабільність якісних показників (споживчих 
властивостей) виробу (товару) за умови до-
тримання покупцем правил експлуатації, ви-
користання та зберігання; термін, протягом 
якого покупець має право пред’явити пре-

тензію з приводу дефектів товару, що вини-
кли (в цьому випадку продавець на вимогу 
покупця зобов’язаний безоплатно їх усуну-
ти, якщо не доведе, що дефекти виникли 
внаслідок обставин, за які він відповідаль-
ності нести не може). Гарантійний термін 
встановлюється в договорі за згодою сторін. 
Його обчислення починається або з дати по-
ставки, або з дати початку експлуатації, або 
в інший спосіб.

Гарантійний термін експлуатації — 
період часу, протягом якого виробник гаран-
тує стабільність показників якості продукції 
у процесі експлуатації за умови дотримання 
споживачем правил експлуатації. Різнови-
дом є т. зв. гарантійне напрацювання, однак 
воно вимірюється не в тимчасових, а інших 
одиницях (наприклад, в кількості мотого-
дин, кілометрів пробігу тощо).

Гарантійний фонд — фонд, який утво-
рюється за рахунок обов’язкових внесків 
членів розрахункової палати. Його розмір 
залежить від величини фірми й обсягу її 
операцій. Зберігається в банку і не може 
бути вилучений без спеціального дозволу 
директорів розрахункової палати.

Гарантований Автономною Респу-
блікою Крим чи територіальною гро-
мадою міста борг — загальна сума борго-
вих зобов’язань суб’єктів господарювання — 
резидентів України щодо повернення 
отри маних та непогашених станом на звітну 
дату кредитів (позик), виконання яких за-
безпечено місцевими гарантіями.

Гарантований державою борг — за-
гальна сума боргових зобов’язань суб’єктів 
господарювання — резидентів України щодо 
повернення отриманих та непогашених ста-
ном на звітну дату кредитів (позик), вико-
нання яких забезпечено державними гаран-
тіями.

Гармонійний розвиток особистості — 
внутрішня і зовнішня узгодженість, ціліс-
ність та відповідність змісту і форми. Г. р. о. 
характеризує результативність освіти та ви-
ховання людини в поєднанні її духовного і 
фізичного стану, зважаючи на її розумовий та 
емоційний світ, на єдність слова і діла.

Гауптвахта (нім. Hauptwache — головна 
варта) — спеціальне приміщення для утри-
мання військовослужбовців під арештом.

Гегемонізм (від грец. hegemonia — про-
від, керівництво) — керівництво, владарю-
вання, домінуюче становище у будь-чому, в 
т. ч. й у владних структурах. Гегемонізм — це 
і перевага однієї держави над іншою у вій-
ськовій, економічній, культурній сферах. 
Здійснюється відкрито і приховано.

Гарантійний задаток
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Гендер (від англ. gender — рід) — змоде-
льована суспільством і підтримана соціаль-
ними інститутами система цінностей, норм і 
характеристик чоловічої і жіночої поведін-
ки, стилю життя, ролей і відносин жінок і 
чоловіків, набутих ними як особистостями у 
процесі соціалізації, яка визначається соці-
альним, політичним, економічним і культур-
ними контекстами суспільного життя. У су-
часному суспільствознавстві прикметник 
“статевий” використовується лише у тих ви-
падках, коли потрібно підкреслити біологіч-
ні відмінності між жінками і чоловіками (на-
приклад, статева конституція). В усіх інших 
випадках коректним вважається викорис-
тання прикметника “гендерний” (гендерні 
ролі, гендерна нерівність, гендерна соціалі-
зація тощо).

Гендерна ідентичність — усвідомлен-
ня особистістю своєї належності до конкрет-
ної статі і прийняття відповідних моделей 
поведінки. 

Гендерна ідеологія — система ідей, що 
виправдовує існування у суспільстві гендер-
ної нерівності. В українському суспільстві 
розповсюджена ідеологія патріархату, з точ-
ки зору якої центром суспільного життя ви-
ступає чоловік: він виконує функції керу-
вання, жінки виконують функції підтримки.

Гендерна особистість — інтерналізо-
вані (тобто включені до внутрішньої струк-
тури особистості) моделі поведінки, почут-
тів і емоцій, які сприяють укріпленню сімей-
них структур та інститутів материнства і 
батьківства.

Гендерна політика — сукупнiсть теоре-
тичних принципiв і практичних заходiв, якi 
розробляються й реалізуються державою у 
сферi взаємовiдносин мiж статевими група-
ми суспiльства з метою забезпечення певних 
можливостей для чоловiкiв і жiнок у вико-
ристаннi економічних і соціально-полi-
тичних прав. Г. п. виникає в умовах гендер-
ної соціальної стратифiкацiї, основою якої є 
рiзний статус чоловічих i жiночих гендерних 
груп у суспiльствi. Концепція, яку покладе-
но в основу Г. п., виявляється у гендерній 
iдеологiї, що передбачає обґрунтування 
iнтересiв гендерних груп, визначення їх ста-
тусу в суспiльствi, а також розроблення пев-
ного свiтогляду стосовно взаємовідносин 
рiзних статей.

Гендерна презентація — демонстрація 
себе як індивіда, що належить до конкретної 
статі, за допомогою одягу, косметики, при-
крас та інших символів.

Гендерна рівність — процес, у якому 
однакове, справедливе ставлення і до жінок, 

і до чоловіків у всіх сферах людського буття, 
включаючи політичне, економічне, побутове 
тощо. Гендерна рівність можлива за умови 
наявності рівних прав і рівних можливостей 
для жінок і чоловіків.

Гендерна сегрегація праці — розподіл 
професій на чоловічі й жіночі, при цьому жі-
ночими професіями стали ті, що продовжу-
ють жіночі функції у сім’ї (вихователька, 
вчителька, медсестра, соціальний робітник 
та ін.).

Гендерний розподіл праці (або ген-
дерні ролі) — розподіл продуктивної і до-
машньої праці між членами суспільства на 
підставі їхньої статі. Так, жінкам здавна при-
писувалася роль берегині домашнього вог-
нища, чоловікам — роль полювальника за 
здобиччю.

Гендерний соціальний контроль — 
формальне чи неформальне прийняття і за-
охочення поведінки, що відповідає статі, і 
соціальна ізоляція, презирство і медичне лі-
кування індивіда, що демонструє поведінку, 
яка не відповідає статі.

Гендерний шлюбний і репродуктив-
ний статус — виконання чи відмова від ви-
конання шлюбних, родинних і репродуктив-
них ролей.

Гендерні біологічні сценарії пове-
дінки — нормативні зразки сексуального 
бажання і сексуальної поведінки, що дик-
туються суспільством залежно від біологіч-
ної статі. В українському суспільстві як 
норми розглядаються гетеросексуальні 
контакти.

Гендерні ідеали — прийняті у конкрет-
ному суспільстві уявлення про те, якою по-
винна бути жінка і яким повинен бути чоло-
вік. Найбільш розповсюдженими є ідеали 
фемінності і маскулінності.

Генезис поняття “громадське су-
спільство”. Основна проблема спроби дати 
визначення громадянського суспільства ви-
никає через те, що останнє має два різних ас-
пекти — соціальний і політичний. З часів 
Аристотеля і аж до Локка ці дві сфери роз-
глядалися в нероздільній єдності. Зокрема, 
як зазначає російський дослідник С. А. Аба-
кумов, “історично ідея громадянського сус-
пільства сягає Давньої Греції та античного 
Риму. Від лат. сivis (громадянин) було утво-
рено поняття civitas (суспільство). Обидва 
поняття були пов’язані з уявленням про міс-
то і державу, про те, що лежить “по той бік” 
(citer), тобто в місті, на відміну від села, і про 
культурні відмінності між ними, відображені 
в спорідненості понять civis, civilis (цивіль-
ний, культурний), звідки йде civilitas (ввіч-

Генезис поняття “громадське су спільство”
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ливість), що дало початок поняттю “цивілі-
зація”. У період античності та середньовіччя 
ідея громадянського суспільства існувала у 
формі філософської концепції. У мислителів 
цих періодів поняття “громадянське суспіль-
ство”, “політичне суспільство”, “держава” ви-
ступали як синоніми і взаємозамінні термі-
ни, які охоплювали всі найважливіші сфери 
життя людей, відображаючи при цьому 
злиття громадянського колективу з держа-
вою.

Генеральна сукупність — сукупність 
усіх елементів, що належать до об’єкта дослі-
дження (наприклад, усі бенефіціари проекту 
чи програми).

Генеральна схема планування тери-
торії України — містобудівна документа-
ція, яка визначає концептуальні вирішення 
планування та використання території Укра-
їни.

Генеральна фінансова стратегія — 
вид фінансової стратегії, спрямований на 
втілення акціонерним товариством своєї мі-
сії та досягнення корпоративних стратегіч-
них цілей і регламентує базові напрями і 
принципи фінансової діяльності корпорації.

Генеральний договір — один із видів 
договорів, що укладається між учасниками 
інвестиційного процесу — замовником і під-
рядчиком. Г. д. укладається замовником на 
підставі титульного списку будівлі на весь 
період будівництва з однією будівельною ор-
ганізацією — генеральним підрядчиком. За 
рішенням замовників і підрядчиків, як виня-
ток, можна укласти договір підряду з двома 
або більше генеральними підрядчиками на 
спорудження великих будівель і комплексів. 
Г. д. визначає загальну вартість будівельно-
монтажних робіт, строки початку й закінчен-
ня будівництва.

Генеральний підрядчик — один із го-
ловних учасників інвестиційного процесу, 
який на підставі договору підряду зобо-
в’язується на свій ризик виконати певну ро-
боту за завданням замовника і бере на себе 
відповідальність перед замовником за робо-
ту субпідрядчика, якщо Г. п. залучає до ви-
конання робіт інших осіб. У цьому разі під-
рядчик виступає перед замовником як Г. п., 
а перед субпідрядчиком — як замовник. Г. п. 
відповідає перед замовником за невиконан-
ня або неналежне виконання своїх зобо-
в’язань, забезпечує будівництво матеріала-
ми, несе матеріальну відповідальність за де-
фекти, допущені з власної провини, тощо. 
На кожному будівництві один Г. п.

Генеральний план населеного пунк-
ту — містобудівна документація, яка визна-

чає принципові вирішення розвитку, плану-
вання, забудови та іншого використання те-
риторії населеного пункту.

Генеральний прокурор України — 
вища посадова особа прокуратури. Очолює 
єдину централізовану систему прокурор-
ських органів. Генеральний прокурор Украї-
ни призначається на посаду і звільняється з 
посади Верховною Радою України за подан-
ням Президента України. 

Генератор ідей (як групова роль) — 
член групи, схильний до творчості і макси-
мально ефективний у пошуку нестандарт-
них ідей та розв’язання проблем.

Геніальність (від лат. genialis — власти-
вий генієві, плідний) — вищий рівень розви-
тку здібностей (як загальних, так і спеціаль-
них). Про геніальність можна говорити лише 
у випадку досягнення особистістю таких ре-
зультатів діяльності, які становлять епоху в 
житті суспільства, в розвитку культури.

Геноцид (від грец. genos — рід, плем’я, 
лат. сeado — вбиваю) — кричуще порушення 
прав людини, міжнародний злочин, вираже-
ний у знищенні окремих національних, ет-
нічних, расових або релігійних груп населен-
ня чи цілих народів за расовими, національ-
ними, релігійними, політичними та іншими 
мотивами. Геноцид також створює умови 
для фізичного або духовного виродження 
груп людей, народів. 

Географічне зазначення походжен-
ня товару — назва географічного місця, яка 
вживається як позначення у назві товару, що 
походить із цього географічного місця та має 
певні якості, репутацію або інші характерис-
тики, в основному зумовлені характерними 
для нього природними умовами чи люд-
ським фактором або поєднанням цих при-
родних умов і людського фактора. 

Геополітика — теорія і практика сучас-
них міжнародних відносин, що вивчає та 
враховує широкомасштабний системний 
вплив географічних, економічних, політич-
них, військових, демографічних, екологіч-
них та інших факторів на формування та 
здійснення передусім зовнішньої політики 
держав.

Геополітичний імідж — досить стійкі, 
стратифіковані й динамічні геопросторові 
уявлення, які співвідносяться з певною по-
літико-, історико- або культурно-геогра-
фічною відокремленою територією (держа-
вою). В інтерпретації російського вченого 
Е. А. Галумова до Г. і. належать не лише 
важливі політичні, економічні й культурні 
події, а й цілеспрямоване конструювання 
простору певної образної конфігурації, що 
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впливає на хід реальних подій і сприяє до-
сягненню національних інтересів. Розро-
блення Г. і. передбачає реалізацію націо-
нального інтересу держави у планетарному 
масштабі, тому в його підготовці потрібно 
спиратися на історичні традиції, в основі 
яких лежить етнічна, релігійна, а в ціло-
му — цивілізаційна ідентичність, яка, 
пов’язана з толерантністю. Формування Г. і. 
відбувається у двох напрямах — внутріш-
ньому та зовнішньому. Внутрішня спрямо-
ваність формування Г. і. відображає базові 
цінності й інтереси власного народу, які 
продукуються у ключових поняттях, обра-
зах, словах, очікуваннях — таких як життя, 
сім’я, праця. Ключовими позиціями Г. і. ви-
ступають: усвідомлення владою необхід-
ності забезпечення гідного життя свого на-
селення, що є важливою ознакою досягнень 
держави; внутрішня стабільність завдяки 
зусиллям з консолідації суспільства з ме-
тою розбудови демократичної держави на 
засадах соціального партнерства; форму-
вання зрілого громадянського суспільства. 
Реалізація зовнішнього напряму Г. і. ґрун-
тується на історичному досвіді розвитку 
держав, який показує, що їх конкуренто-
спроможність на міжнародній арені забез-
печується ефективністю зовнішньої політи-
ки і професіоналізмом державного апарату, 
що виявляється у швидкій мобілізації інте-
лектуальних, економічних, технологічних, 
інформаційних ресурсів для реалізації по-
ставлених завдань, в умінні репрезентувати 
власні соціально-культурні цінності, дер-
жавному забезпеченні високого статусу 
громадянина держави. Загалом формуван-
ня позитивного Г. і. Української держави 
вимагає реалізації довгострокової геоциві-
лізаційної стратегії, в основі якої лежить 
виважена оцінка ресурсів і можливостей 
держави, її місця в системі світогосподар-
ських відносин, розуміння можливостей 
ефективного використання вдалого геогра-
фічного і політичного розташування з ме-
тою перетворення на міжцивілізаційний 
форум для діалогу Заходу і Сходу.

Гербовий знак — особливий знак на па-
пері, спеціальний паперовий бланк, призна-
чений для складання фінансових і комерцій-
них документів — договорів, векселів, чеків і 
особливих марок.

Геронтократія (від грец. geron (geron-
tos) — старійшини, родові патріархи, також 
посадова особа у стародавній Спарті та 
kratos — влада) в дослівному перекладі — 
влада старійшин. Тип політичного режиму, 
який характеризується монополізацією на 

тривалий термін (приблизно кілька десяти-
річ) вищих щаблів державної влади в руках 
обмеженої та замкненої групи політиків, за-
звичай, однієї або близьких одна до одної ге-
нерацій. У такому разі складаються умови 
для безстрокового (фактично — до фізичної 
смерті) перебування на вищих посадах од-
них і тих самих осіб та заміни їх на висуван-
ців з кола тієї самої замкненої групи, які че-
рез суто біологічні обставини не можуть на-
лежати до суттєво молодших генерацій. 
Явище Г. було найбільш поширеним у тра-
диційних та патріархальних суспільствах із 
станово-кастовою соціальною структурою. 
У таких суспільствах соціально-політичний 
статус людини значною мірою визначався її 
кланово-родовим статусом і, таким чином, 
для того щоб увійти до складу правлячої елі-
ти держави, необхідно було мати статус ро-
дового патріарха.

Геттоїзація — перший засіб подолання 
культурного шоку, який реалізується в ситу-
аціях, коли людина прибуває в інше суспіль-
ство, але намагається або виявляється виму-
шеною (через незнання мови, природної бо-
язкості, віросповідання або з яких-небудь 
інших причин) уникати будь-якого зіткнен-
ня з чужою культурою. У цьому випадку 
вона прагне створити власне культурне се-
редовище — оточення одноплемінників, 
яким відгороджується від впливу іншого 
культурного середовища (наприклад, китай-
ські квартали або чайнатауни — квартали 
або райони, де селяться вихідці з мусульман-
ських країн, індійські квартали тощо).

Гетьманат — офіційна назва гетьман-
ського державного устрою (Гетьманату), 
який існував в Україні у квітні–грудні 
1918 р. Під час підготовленого з допомогою 
німецької окупаційної адміністрації перево-
роту генерала П. Скоропадського було лікві-
довано Українську Народну Республіку, ро-
зігнано Українську Центральну Раду і скасо-
вано мандати обраних демократичним 
шляхом на більшій частині території УНР 
депутатів Українських Установчих зборів. 
Розпочата УЦР підготовка до виборів при-
пинилася, а її закон про відкриття з 12 трав-
ня 1918 р. Установчих зборів втратив силу. У 
день перевороту 26 квітня П. Скоропад-
ський оголосив себе гетьманом і запровадив 
“Закони про тимчасовий державний устрій 
України”. Гетьман самочинно взяв на себе 
роль законодавця, яку Центральна Рада від-
водила Установчим зборам. Успіх переворо-
ту забезпечила присутність півмільйонної 
німецько-австрійської армії. Універсал 
(“Грамота до всього українського народу”), 
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оголошений одночасно із законами про тим-
часовий державний устрій, містив обіцянку 
гетьмана видати найближчим часом закон 
про порядок виборів до Українського сейму 
(парламенту). Це була єдина непевна згадка 
про парламент, яка не визначала співвідно-
шення влади гетьмана і сейму. Водночас 44 
пункти гетьманських законів про Тимчасо-
вий державний устрій свідчать, що україн-
ському суспільству нав’язувалася застаріла 
абсолютистська монархія. Проте назвати 
Українську державу абсолютною монархією 
не можна з двох причин: по-перше, гетьман 
та його чиновники на місцях цілком залежа-
ли від німецько-австрійської військової ад-
міністрації; по-друге, за стінами гетьман-
ського палацу вирувало життя, в якому при-
йняті закони не діяли. У нелегальних, часом 
напівлегальних умовах відбувалися з’їзди і 
конференції політичних партій. Нагрома-
джений у суспільстві революційний потенці-
ал відновлювався в міру того, як розгортала-
ся підпільно-партизанська боротьба з окупа-
ційними військами.

Гігієна праці — 1) розділ медичної нау-
ки, що вивчає дію трудового процесу та соці-
ального середовища на організм працівників; 
2) розроблення і реалізація сані тарно-гі-
гієнічних нормативів і ліку вально-про фі-
лактичних заходів з метою створення умов 
праці, найсприятливіших для забезпечення 
здоров’я та належного рівня працездатності 
людини. У розвинених країнах ці нормати-
ви — неодмінна частина охорони праці. 

Гігієнічний норматив — встановлене 
дослідженнями припустиме максимальне 
або мінімальне кількісне та (або) якісне зна-
чення показника, що характеризує той чи ін-
ший фактор довкілля з позицій його безпеки 
і (або) нешкідливості для людини. 

Гідність національна — невід’ємний 
атрибут національного життя і найхарактер-
ніша ознака національної незалежності. 
Ґрунтується на глибокому і свідомому розу-
мінні значущості та важливості всього пози-
тивного у національному житті народу, а в 
цьому позитивному — того, що створюється 
нацією і що вона отримує у процесі міжна-
ціонального спілкування.

Гіпердемократія (грец. hyper — надмі-
ру; dēmocratia — народовладдя) — ненор-
мальна демократія, суб’єкти якої не мають 
обмежень у своїх діях.

Гіперінфляція (грец. hyper і лат. infla-
tio — здування, розбухання) — інфляція, що 
має дуже високі темпи розвитку: виключно 
швидке зростання товарних цін і грошової 
маси в обігу, що веде до різкого знецінення 

грошової одиниці, розладу платіжного обо-
роту і порушення нормальних господар-
ських зв’язків. Особливо гостро ці явища ви-
являються в періоди, коли купівельна спро-
можність грошей починає катастрофічно 
падати. Важливим фактором розгортання Г. 
є посилений випуск грошей в обіг. 

Гіпотеза (від грец. Ύπόθεσις — основне 
положення, припущення, принцип) — нау-
кове припущення, що висувається для пояс-
нення будь-якого явища і для того щоб стати 
достовірною науковою теорією, потребує 
експериментальної перевірки та теоретично-
го обґрунтування.

Гіринг (фінансовий леверидж) — вплив 
зміни співвідношення позикових та власних 
джерел фінансування на дохідність інвести-
цій.

Гіфіна товару (англ. giffin’s good) — то-
вари (звичайно малоцінні), попит на які за 
певних обставин зростає при підвищенні на 
них ціни, а не зниженні, чого б слід було очі-
кувати.

Глава держави — найвища посадова 
особа держави, яка за конституцією визна-
чає внутрішню і зовнішню політику, пред-
ставляє країну в офіційних церемоніях все-
редині країни і за кордоном (у міжнарод-
них, міждержавних відносинах), вирішує 
питання громадянства і надання політично-
го притулку, нагороджує державними наго-
родами і присвоює почесні звання, здій-
снює помилування; як гарант конституції, 
прав і свобод людини і громадянина у вста-
новленому порядку вживає заходів з охоро-
ни суверенітету країни, її незалежності і 
державної цілісності, забезпечує узгоджене 
функціонування і взаємодію органів дер-
жавної влади, вводить на всій території кра-
їни або в окремих місцевостях надзвичай-
ний стан, про що повідомляє парламент; як 
верховний головнокомандувач несе відпо-
відальність за бойову готовність збройних 
сил, затверджує військову доктрину держа-
ви, призначає і звільняє вищих воєначаль-
ників, присвоює вищі військові звання, ого-
лошує про призив громадян на військову 
службу, у разі агресії проти країни або її 
безпосередньої загрози вводить на терито-
рії всієї держави або в окремих місцевостях 
військовий стан з негайним повідомленням 
парламенту; як суб’єкт законодавчого про-
цесу володіє правами законодавчої ініціа-
тиви і накладання вето, підписує і обнаро-
дує закони.

Глава уряду — керівник виконавчої вла-
ди в державі, ключова фігура в системі дер-
жавного врядування, громадського адміні-
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стрування. Г. у. (прем’єр-міністр, канцлер, го-
лова ради (кабінету) міністрів тощо, а в 
президентських республіках — президент або 
прем’єр-міністр, у конституційній монархії — 
прем’єр-міністр) часто наділяється особливи-
ми, широкими і самостійними адміністратив-
ними повноваженнями в різних галузях, усі 
члени уряду ієрархічно під по рядковуються 
йому. У більшості держав Г. у. має назву 
прем’єр-міністра. В парламентських країнах 
призначається на посаду главою держави, 
зазвичай, ним стає лідер політичної партії, 
що здобула перемогу на парламентських ви-
борах, або один з лідерів провідної партії 
урядової коаліції. Г. у. і очолюваний ним 
уряд несуть повну відповідальність перед 
парламентом. Г. у. може призначати і звіль-
няти членів уряду або ж вони призначають-
ся та звільняються за його поданням главою 
держави чи парламентом; він проводить за-
сідання уряду або його кабінету, визначає 
порядок денний засідань, формулює рішен-
ня уряду; може впливати на законодавчий 
процес, використовуючи, зокрема, право за-
конодавчої ініціативи. В Україні Г. у. за Кон-
ституцією є Прем’єр-міністр. Г. у. наділений 
досить широкими повноваженнями. Він ке-
рує діяльністю уряду, призначає, зміщує і 
переміщує його членів. Усі документи й нор-
мативні акти, що подаються КМ (РМ), під-
писуються або санкціонуються його главою. 
Члени уряду, як правило, зобов’язані підтри-
мувати свого главу. У разі незгоди з ним по-
дають у відставку. Г. у. має право заявити 
главі держави про свою відставку. Відставка 
Г. у. автоматично спричинює відставку всьо-
го складу уряду. Г. у. та очолюваний ним КМ 
(РМ) за рішенням глави держави чи у 
зв’язку з прийняттям парламентом резолю-
ції недовіри подає у відставку. Характерною 
рисою сучасного політичного розвитку біль-
шості країн є зростання на практиці повно-
важень уряду, його глави, що відображає 
тенденцію посилення виконавчої влади за 
рахунок влади законодавчої.

Гласність судочинства — один із осно-
вних принципів судового розгляду справ, 
який полягає в тому, що кримінальні та ци-
вільні справи в усіх судах розглядаються у 
відкритих для всіх громадян засіданнях суду, 
а засоби масової інформації можуть вільно 
висвітлювати хід і результати цих засідань. 
Закритий судовий розгляд провадиться в 
тому разі, коли цього вимагають інтереси 
охорони державної таємниці; справи про 
усиновлення, якщо розглядаються справи 
про злочини осіб, котрі не досягли 16-річно-
го віку; справи про статеві злочини, а також 

інші справи з метою запобігання розголо-
шенню відомостей про інтимні стосунки 
осіб, які беруть участь у справі; коли цього 
вимагають інтереси безпеки потерпілого, 
свідка, членів їхніх сімей, близьких родичів. 
Про розгляд справи у закритому судовому 
засіданні суд виносить ухвалу (постанову). 
Вироки, рішення суду оголошуються при-
вселюдно.

Глибина товарної номенклатури 
(англ. depth of good’s nomenclature) — кіль-
кість пропонованих модифікацій кожного з 
товарів в аналізованій асортиментній групі.

Глибинне інтерв’ю — використову-
ється зазвичай як засіб встановлення кон-
такту з персоналом корпорації і збору якіс-
ної інформації, яку практично неможливо 
отримати ні з документів, ні методом анке-
тування.

Глобалізм (globalism, від фр. global — за-
гальний, від лат. globus — куля) — 1) зовніш-
ня політика будь-якої держави, що ґрунту-
ється на втручанні у внутрішні справи інших 
держав, у нав’язуванні своєї волі; 2) масш-
табність; 3) процес становлення цілісності та 
єдності світу; 4) турбота про інші держави зі 
шкодою для національних інтересів. Г. — по-
няття, що визначає суть сучасного етапу роз-
витку людської цивілізації і актуальних для 
всього людства проблем, що виникають у 
ході даного розвитку, а також напрям науко-
вого, політичного, філософського мислення, 
що відображає здатність до сприйняття гло-
бальних проблем.

Глобальний договір ООН — добро-
вільна ініціатива, що має дві цілі: введення 
до загальноприйнятної практики десяти 
принципів бізнесової діяльності в усьому 
світі та сприяння діяльності на забезпечення 
досягнення цілей ООН. У своєму виступі на 
Всесвітньому Економічному Форумі 31 січ-
ня 1999 р. Генеральний Секретар ООН Кофі 
Аннан звернувся до лідерів бізнес-кіл з про-
позицією приєднатись до міжнародної ініці-
ативи — Г. д. ООН та об’єднати зусилля ком-
паній, агенцій ООН, працівників та громад-
ського суспільства для підтримки дев’яти 
(нині десяти) принципів у сфері прав люди-
ни, трудових відносин, охорони навколиш-
нього середовища та боротьби з корупцією. 
Етап виконання Г. д. ООН було розпочато у 
Штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 26 лип-
ня 2000 р. Для виконання цих завдань Г. д. 
ООН пропонує участь і сприяння за допо-
могою кількох механізмів, а саме: політич-
ний діалог, навчання, національні (регіо-
нальні) мережі та проекти. До Г. д. ООН до-
лучаються всі важливі соціальні партнери: 
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уряди, які визначили принципи, на яких ба-
зується ініціатива; компанії, дії яких вона 
прагне змінити; трудовий сектор, у чиїх ру-
ках зосереджений глобальний виробничий 
процес; організації громадянського суспіль-
ства, які представляють широкий загал заці-
кавлених осіб. Презентація ініціативи Г. д. 
ООН в Україні відбулася 6 грудня 2005 р. 
під час Форуму соціальної відповідальності 
бізнесу та Г. д. ООН. У відповідь на зростаю-
чий в Україні інтерес до концепції соціаль-
ної відповідальності бізнесу Представни-
цтво ООН в Україні 25 квітня 2006 р. у Киє-
ві започаткувало ініціативу Глобального 
договору за участю 34 українських та міжна-
родних компаній, асоціацій та громадських 
організацій. Багато українських компаній, 
бізнес-асоціацій, трудових колективів, гро-
мадських організацій, що діють у соціальній 
сфері відповідальності, приєдналися до цієї 
важливої ініціативи. Г. д. ООН на сьогодні є 
найбільшою у світі ініціативою в галузі кор-
поративної відповідальності, яку підтрима-
ли понад 5 тис. учасників (в Україні більше 
150 компаній), що представляють комерцій-
ний сектор, і 2 тис. інших учасників, що 
представляють громадянське суспільство, 
академічні кола, трудові та інші сектори. 
Усім компаніям, які бажають співпрацювати 
з ООН, рекомендується приєднатися до Гло-
бального договору і взяти участь у реалізації 
концепції ООН щодо більш стійкої і все-
осяжної глобальної економіки.

Глобальний сертифікат — документ, 
що містить інформацію про випуск цінних 
паперів, оформляється емітентом після за-
вершення емісії цінних паперів, зберігається 
Центральним депозитарієм цінних паперів 
(далі — Центральний депозитарій), а у ви-
падках, встановлених законом, — Націо-
нальним банком України, та є підставою для 
зберігання й обліку відповідних цінних па-
перів та обліку зобов’язань емітента за від-
повідним випуском цінних паперів.

Глосарій (від лат. glossarium — словник 
глос) — тлумачний словник термінів і висло-
вів, у т. ч. застарілих і маловживаних слів.

Гнучке робоче місце (англ. flexible 
work place) — форма гнучкого режиму гіпер-
маркет гнучке робоче місце праці, що дає 
можливість службовцю самому вибирати 
місце виконання виробничого завдання: вдо-
ма чи в організації.

Гнучкий режим роботи (англ. flexible 
office hours) — надає співробітникам мож-
ливість одночасно використовувати змін-
ний графік, скорочений робочий тиждень, 
поділ обов’язків однієї штатної одиниці між 

двома співробітниками, волю вибору місця 
виконання своїх обов’язків: в офісі чи вдо-
ма та ін.

Гнучкий штатний розпис (англ. 
flexible staff schedule) — система набору ка-
дрів, відповідно до якої весь колектив спів-
робітників поділяється на штатних праців-
ників (ядро) і позаштатних, тимчасових 
співробітників з гнучким режимом роботи. 
У період підйому фірма може взяти на робо-
ту позаштатника. Якщо згодом ділова актив-
ність падає, то неминуче відбувається скоро-
чення штатів за рахунок тимчасових співро-
бітників, залишивши основний колектив 
незмінним. Г. ш. р. реалізується на деяких 
фірмах через певні агентства по найму тим-
часової робочої сили. При цьому таке агент-
ство обслуговує всі підрозділи фірми, але 
керівникам дозволяється застосовувати для 
виконання не більш як 10 % робіт із того чи 
іншого проекту. Заробітна плата у постійних 
і тимчасових співробітників приблизно од-
накова, однак, на останніх не поширюються 
пільги з медичного страхування, пенсійного 
обслуговування тощо.

Голова Національного агентства з 
питань запобігання корупції обирається 
агентством строком на два роки з числа його 
членів. Одна й та сама особа не може обійма-
ти цю посаду два строки поспіль. Голова На-
ціонального агентства:

1) організовує роботу Національного 
агентства, скликає та проводить його 
засідання, підписує протоколи засі-
дань та рішення Національного агент-
ства, забезпечує їх оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Національного 
агентства, організовує підготовку про-
екту порядку денного засідань Націо-
нального агентства, який вносить на 
його розгляд;

2) координує роботу членів Національ-
ного агентства, контролює роботу пра-
цівників його апарату;

3) призначає на посади та звільняє з по-
сад у порядку, передбаченому законо-
давством про державну службу, служ-
бовців апарату Національного агент-
ства, крім керівника апарату та його 
заступників;

4) приймає на роботу та звільняє з робо-
ти у порядку, передбаченому законо-
давством про працю, працівників апа-
рату Національного агентства;

5) присвоює службовцям Національного 
агентства ранги державних службов-
ців, вживає заходів заохочення, при-
тягнення службовців апарату Націо-
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нального агентства до дисциплінарної 
відповідальності;

6) приймає в установленому порядку рі-
шення про розподіл бюджетних ко-
штів, розпорядником яких є Націо-
нальне агентство;

7) затверджує штатний розпис та кошто-
рис Національного агентства;

8) представляє Національне агентство у 
відносинах із судами, іншими органа-
ми, підприємствами, установами і ор-
ганізаціями в Україні та за її межами, 
громадськістю;

9) скликає та проводить наради з питань, 
що належать до його компетенції;

10) у межах повноважень видає накази та 
доручення;

11) має право бути присутнім на засідан-
нях Верховної Ради України, її коміте-
тів, постійних, тимчасових спеціаль-
них та тимчасових слідчих комісій, а 
також брати участь з правом дорадчо-
го голосу у засіданнях Кабінету Міні-
стрів України, інших державних орга-
нів та органів місцевого самовряду-
вання при розгляді питань, пов’язаних 
з формуванням та реалізацією антико-
рупційної політики;

12) здійснює передбачені законом повно-
важення члена Національного агент-
ства;

13) здійснює інші повноваження відповід-
но до законів.

Голова районної, обласної, район-
ної у місті (у разі її створення) ради. 
Обирається відповідною радою шляхом та-
ємного голосування з числа її депутатів на 
строк повноважень ради. Голова ради здій-
снює свої повноваження до припинення ним 
повноважень депутата ради відповідного 
скликання. Голова ради працює у раді на по-
стійній основі, не може мати інший пред-
ставницький мандат, суміщати свою службо-
ву діяльність з іншою роботою, у тому числі 
на громадських засадах, займатися іншою 
оплачуваною (крім викладацької, наукової і 
творчої діяльності, медичної практики, ін-
структорської та суддівської практики із 
спорту) або підприємницькою діяльністю, 
входити до складу правління, інших вико-
навчих чи контрольних органів, чи наглядо-
вої ради підприємства або організації, що 
має на меті одержання прибутку (крім ви-
падків, коли особи здійснюють функції з 
управління акціями (частками, паями), що 
належать державі чи територіальній громаді, 
та представляють інтереси держави чи тери-
торіальної громади в раді (спостережній 

раді), ревізійній комісії господарської орга-
нізації). У своїй діяльності голова ради є 
підзвітним раді та може бути звільнений з 
посади радою шляхом таємного голосуван-
ня. Питання про звільнення голови ради 
може бути внесено на розгляд ради на вимо-
гу не менш як третини депутатів від загаль-
ного складу ради.

Голови місцевих державних адміні-
страцій. Місцеві державні адміністрації та 
їх голови підзвітні та підконтрольні Кабіне-
ту Міністрів України у межах його повнова-
жень. Кабінет Міністрів України одержує 
від місцевих державних адміністрацій ін-
формацію про їх діяльність, регулярно за-
слуховує звіти голів державних адміністра-
цій з питань їх діяльності.

Головний депозитарій — організація, 
яка: а) уклала договір емісійного рахунка 
депо з емітентом облігацій; б) здійснює збе-
рігання одного примірника глобального сер-
тифіката випуску облігацій на підставі дого-
вору емісійного рахунка депо; в) враховує 
облігації, що належать субдепозитаріям по 
рахунках депо власника — субдепозитаріїв; 
г) враховує в сукупності по кореспондент-
ському рахунку депо субдепозитаріїв обліга-
ції всіх власників, що мають рахунок депо в 
цьому субдепозитарії.

Головний (інтегральний) соціальний 
статус — позиція, що визначає положення 
людини в суспільстві у цілому, найбільш ха-
рактерний для даної людини, з яким її іден-
тифікують (Президент України, директор).

Головні розпорядники бюджетних 
коштів — бюджетні установи в особі їх ке-
рівників, які отримують повноваження шля-
хом встановлення бюджетних призначень. 

Голодомор — нищення народу, нації 
голодом. Масовий, навмисно зорганізова-
ний радянською владою голод 1932–
1933 рр., що призвів до багатомільйонних 
людських втрат на території Української 
РСР. Передумовами Г. були масова насиль-
ницька колективізація українського насе-
лення та прагнення зламати класовий і на-
ціональний рух опору, який на хвилях укра-
їнізації набирав обертів. У квітні 1930 р. 
радянський уряд прийняв Закон про хлібо-
заготівлі, згідно з яким колгоспи мали зда-
вати до фонду держави від третини до чвер-
ті зібраного збіжжя. З метою унеможлив-
лення продажу колгоспниками хліба було 
заборонено приватну торгівлю. Розпочала-
ся масова продрозверстка. Станом на 
20 жовтня 1932 р. Україна виконала лише 
39 % річного плану хлібозаготівлі. Зважаю-
чи на дані обставини недовиконання плану 
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Й. Сталін надіслав в основні хліборобні ра-
йони України надзвичайні комісії з обмеже-
ними повноваженнями, які очолював 
В. Молотов (глава радянського уряду в 
1930–1941). Вилучався не тільки хліб, але й 
продовольство. Це був грабунок, який фак-
тично прирікав селян на вимирання.

Голокост (походить від грец. оλόκαυστον 
і складається з двох частин holos — випале-
ний, або спалений повністю та kaustos — 
жертвоприношення) — Г. — термін, який за-
звичай використовують для позначення ге-
ноциду єврейського народу в часи Другої 
світової війни. У широкому розумінні — си-
стематичне переслідування і знищення лю-
дей за ознакою їхньої расової, етнічної, 
націо нальної належності, сексуальної орієн-
тації або генетичного типу як неповноцін-
них, шкідливих. Спочатку слово Г. мало ре-
лігійний підтекст, але також вживалося про-
тягом сторіч стосовно катастроф та великого 
лиха, переважно пов’язаних із пожежами. 
Також його використовували для позначен-
ня геноциду вірменів турками в 1909 р., для 
опису великих пожеж у Міннесоті (США) 
1918 р. тощо. Уже в середині ХХ ст. слово Г. 
вживалося у пресі щодо хвилі терору проти 
єврейського населення Європи, розпочатого 
А. Гітлером. З середини 50-х років ХХ ст. 
слово Г. стало загальновживаним стосовно 
політики винищення нацистами під час Дру-
гої світової війни євреїв та інших народів 
Європи. У такому сенсі сучасне слово Г., на 
відміну від іншого його значення, пишеться 
з великої літери.

Голосування — 1) прийняття колегіаль-
ного рішення шляхом подачі голосів і подаль-
шого їх підрахунку; 2) одна зі стадій виборчо-
го процесу. Голосування проходить в один або 
два тури. Здійснюється шляхом подачі бюле-
теня або шляхом використання спеціальної 
машини для голосування. В деяких країнах 
законом передбачена можливість голосувати 
поштою (в Данії, ФРН, Ірландії, Великобри-
танії), а також за дорученням (у Бельгії, 
ФРН, Франції, Японії, Нідерландах).

Голосування кумулятивне — голосу-
вання під час обрання органів товариства, 
коли загальна кількість голосів акціонера 
помножується на кількість членів органу ак-
ціонерного товариства, що обираються, а ак-
ціонер має право віддати всі підраховані та-
ким чином голоси за одного кандидата або 
розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування у два тури — застосову-
ється в Україні, зазвичай, на виборах глав 
виконавчої влади практично всіх рівнів: від 
мера міста до Президента України. Суть 

його в тому, що якщо жоден з кандидатів не 
набирає більшості голосів у першому турі 
(як правило, відносної більшості — 50 % від 
тих, хто прийшов на вибори виборців плюс 
один голос), то проводиться другий тур ви-
борів. У другому турі беруть участь два кан-
дидати, що набрали в першому турі найбіль-
шу кількість голосів (перше і друге місце), і 
перемагає той, хто набирає найбільшу кіль-
кість голосів. Зазвичай, другий тур прово-
диться через два тижні після першого. 

Голосуюча акція — акція, власнику 
якої надається право голосу на загальних 
зборах акціонерів для вирішення питань, пе-
редбачених законом та статутом акціонерно-
го товариства.

Гонка за лідером — у виборчій кампа-
нії можлива в ситуації, коли крім одного за-
гальновизнаного лідера в передвиборній 
кампанії бере участь ще один сильний кан-
дидат, який має шанси на перемогу. Розви-
ток сценарію має деяку невизначеність. 

Гонорар (лат. honorarium — винагорода 
за послуги) — грошова винагорода, що ви-
плачується авторові твору, винаходу, а також 
його спадкоємцям за публікацію і викорис-
тання його творів. Розмір гонорару визнача-
ється в авторському договорі.

Горизонтальні зв’язки — інформацій-
ні відносини між однорівневими або рівно-
правними керівниками та структурними під-
розділами, які взаємодіють у процесі управ-
лінської діяльності. Горизонтальні зв’язки 
характерні для відносин координації.

Горизонтальні злиття та поглинан-
ня — злиття та поглинання, які відбувають-
ся між акціонерними товариствами, які пра-
цюють на одному сегменті ринку (в одній га-
лузі) та спеціалізуються на виробництві 
подібної продукції або наданні подібних по-
слуг, з метою розширення масштабів діяль-
ності.

Господарська діяльність — діяльність 
особи, що пов’язана з виробництвом (виго-
товленням) та/або реалізацією товарів, ви-
конанням робіт, наданням послуг, спрямова-
на на отримання доходу і проводиться такою 
особою самостійно та/або через свої відо-
кремлені підрозділи, а також через будь-яку 
іншу особу, що діє на користь першої особи, 
зокрема за договорами комісії, доручення та 
агентськими договорами.

Господарська компетентність — су-
купність прав та обов’язків, які безпосеред-
ньо закріплені чинним законодавством за 
господарюючим суб’єктом.

Господарська організація — належ-
ним чином організаційно оформлені та 
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створені в передбаченому законом порядку 
колективи фізичних та/або юридичних осіб, 
які безпосередньо здійснюють господарську 
діяльність або керівництво такою діяльніс-
тю, мають необхідне для цього майно та во-
лодіють господарською правовосуб’єкт-
ністю.

Господарська правоздатність — здат-
ність суб’єктів господарських правовідносин 
мати права та обов’язки, які безпосередньо 
законом не встановлені, але необхідні для 
виконання господарюючими суб’єктами по-
кладених на них функцій і завдань. Г. п. ви-
никає завдяки закріпленому закону мати 
інші права та обов’язки, якщо вони не супе-
речать законодавству, правам і законним ін-
тересам інших осіб.

Господарська правосуб’єктність — 
сукупність прав та обов’язків господарю-
ючого суб’єкта. Згідно з доктриною господар-
ського права елементами Г. п. є господарська 
компетенція і господарська правоздатність.

Господарське об’єднання — об’єднан-
ня підприємств, утворене за ініціативою під-
приємств, незалежно від їх виду, які на до-
бровільних засадах об’єднали свою госпо-
дарську діяльність.

Господарське право — сукупність пра-
вових норм, що регулюють господарські від-
носини, що виникають у процесі господар-
ської діяльності та управління нею, між орга-
нізаціями та їх структурними під розділами, 
між громадянами, підприємцями. За сучас-
них умов коло відносин, які регулюються 
нормами Г. п., значно розширилося, оскільки 
кількість господарюючих суб’єктів, заснова-
них на колективній та приватній власності, 
значно зросла. Термін Г. п. використовується 
також стосовно законодавства про підприєм-
ницьку діяльність.

Господарський договір — зафіксовані 
у спеціальному правовому документі на під-
ставі угоди зобов’язання учасників госпо-
дарських відносин (сторін), спрямовані на 
обслуговування (забезпечення) їх господар-
ської діяльності. У правовій науці термін 
Г. д. використовується в таких значеннях: 
1) угода (правочин), що породжує права та 
обов’язки учасників господарських відно-
син; 2) зобов’язання сторін (учасників гос-
подарських відносин); 3) правовий доку-
мент, у якому фіксується факт угоди та зміст 
зобов’язань сторін. 

Господарські спори — майнові спори, 
що виникають між суб’єктами господарської 
діяльності при укладанні, зміні, розірванні 
господарських договорів; спори, які виника-
ють із монополістичних правопорушень, ак-

тів недобросовісної конкуренції, а також 
інші спори, які виникають в результаті здій-
снення господарської діяльності. Відповідно 
до ГПК України Г. с. розглядаються госпо-
дарським судом.

Господарські товариства — господар-
ські організації, які створюються фізичними 
та/або юридичними особами на договірних 
засадах шляхом об’єднання майна та підпри-
ємницької діяльності з метою отримання 
прибутку. До Г. т. належать: 

• акціонерні товариства; 
• товариства з обмеженою відповідаль-

ністю;
• товариства з додатковою відповідаль-

ністю;
• повні товариства;
• командитні товариства. 
Готель — підприємство будь-якої органі-

за ційно-правової форми та форми власності, 
складається з номерів, надає готельні послу-
ги, які не обмежуються щоденним заправ-
лянням ліжок, прибиранням кімнат та сан-
вузлів.

Готова продукція — продукція (то-
вар), вироблена з використанням даваль-
ницької сировини (крім тієї частини, що 
використовується для проведення розра-
хунків за її перероблення) і визначена як 
кінцева у конт ракті між замовником і вико-
навцем. 

Готування до злочину — у криміналь-
ному праві початкова стадія скоєння на-
вмисного злочину, яка полягає у підшуку-
ванні або пристосуванні засобів чи знарядь, 
або в іншому зумисному створенні умов для 
вчинення злочину.

Гофмаклер (англ. goffmakler) — стар-
ший маклер на товарній або фондовій біржі; 
обирається на певний термін із числа біржо-
вих маклерів, входить до складу біржового 
комітету.

Гра ділова — різновид навчальних тех-
нологій, метод пошуку управлінських рі-
шень у різноманітних виробничих, соці-
ально-економічних, соціально-психоло гіч-
них та інших проблемних ситуаціях за 
допомогою гри за заданими правилами (ме-
тод відбору, навчання, підвищення кваліфі-
кації керівників різного рівня, метод навчан-
ня учнів, студентів тощо).

Грабіж — відкрите викрадення майна, 
вчинене без застосування насильства або із 
застосуванням насильства, яке не є небез-
печним для життя чи здоров’я, або з погро-
зою застосування такого насильства. 

Грабіжницьке встановлення цін (англ. 
prеdаtоrу рrісіпg) — продаж продукції за ці-
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нами, що нижчі від собівартості, з метою ви-
живання конкурентів з ринку.

Гральний бізнес — діяльність, пов’я-
зана із влаштуванням казино, інших граль-
них місць (будинків), гральних автоматів за 
грошовим або майновим виграшем, прове-
денням — лотерей (крім державних) та ро-
зіграшів з видачею грошових виграшів у го-
тівковій формі — поза банківськими устано-
вами або у майновій формі на місці. Казино, 
інші гральні місця (будинки) повинні займа-
ти окремі приміщення або будівлі та мати 
гральний зал для відвідувачів (крім граль-
них автоматів та більярдних столів). 

Гральний заклад — підприємство, в 
якому на підставі ліцензії на здійснення під-
приємницької діяльності в галузі грального 
бізнесу проводяться азартні ігри і (або) при-
ймаються ставки на парі: казино, тота-
лізатор, букмекерська контора, зал ігрових 
автоматів та інші гральні місця.

Граматичне тлумачення — один з при-
йомів з’ясування змісту норми права, коли її 
дійсний зміст установлюється відповідно до 
правил граматики, етимології тощо.

Грамота (грец. grammata — читання і 
письмо) — 1) офіційний письмовий акт, що 
засвідчує будь-які міжнародні угоди або 
встановлює будь-які правові відносини (ра-
тифікаційна, довірча грамота та ін.); 2) офі-
ційний або приватний письмовий акт; у Ки-
ївській Русі з Х ст. — свідоцтво на дарування 
особі або громаді прав, володінь, нагород, 
відзнак, почесних звань (дарована грамота 
та ін.) або про вчинення будь-яких угод, 
встановлення будь-яких відносин (купча 
грамота., статутні грамоти та ін.).

Граничний вік перебування на служ-
бі в органах місцевого самоврядуван-
ня. Становить 65 років. Ці обмеження не по-
ширюються на посадових осіб місцевого са-
моврядування, які обираються на відповідні 
посади. Після досягнення граничного віку 
перебування на службі в органах місцевого 
самоврядування посадові особи місцевого 
самоврядування за рішенням відповідного 
голови можуть бути залишені на посадах 
радників чи консультантів (патронатна 
служба), якщо такі посади передбачені штат-
ним розписом, на умовах строкового трудо-
вого договору.

Грант (англ. grant — подарунок, дар) — 
1) вид субсидій; 2) надається меценатом або 
меценатською організацією (грантодавцем) 
набувачу меценатської допомоги на безком-
пенсаційній основі для реалізації цілей (для 
здійснення конкретних проектів у галузі на-
уки, культури, освіти), визначених програ-

мою (проектом) меценатської діяльності, а 
невитрачені кошти після завершення про-
грами (проекту) повертаються грантодавце-
ві; 3) одноразова грошова допомога, стипен-
дія із спеціального фонду для проведення 
наукових, дослідницьких та інших робіт; 
4) фінансові ресурси, що надаються на без-
поворотній основі суб’єкту, який провадить 
діяльність у сфері культури, для реалізації 
культурно-мистецького проекту.

Гребля — гідротехнічна споруда, що пе-
рекриває потік води у водному об’єкті для 
збільшення рівня води перед спорудою або 
для накопичення води, або для регулювання 
стоку води.

Гриф — 1) печатка, штемпель зі зразком 
підпису або будь-якого іншого рукописного 
тексту, а також відбиток такого підпису чи 
тексту на документі; 2) напис на документі 
чи виданні, який визначає особливий поря-
док користування ним, напр. Г. обмеження 
доступу до документа, Г. затвердження, Г. 
узгодження тощо.

Гриф секретності — реквізит матері-
ального носія секретної інформації, що за-
свідчує ступінь секретності даної інформа-
ції. 

Громада — сукупність людей, об’єдна-
них на основі спільних територіальних, ет-
нічних, культурних, мовних, релігійних, ви-
робничих та інших інтересів.

Громадська безпека — система су-
спільних відносин та юридичних норм, що 
регулюють ці відносини з метою забезпечен-
ня громадського спокою, недоторканності 
особи, її життя та здоров’я, нормальної ді-
яльності державних і громадських інститу-
цій, установ, закладів, підприємств. Г. б. 
охороняється державою, громадськими фор-
муваннями та самими громадянами. 

Громадська думка — тип масової сус-
пільної свідомості, який виявляється в су-
купності уявлень і оціночних думок із за-
гальнозначущих проблем. Виникає і зміню-
ється як стихійно (на основі досвіду, 
традицій, непередбачених подій тощо), так і 
шляхом цілеспрямованого формування. Діє 
як у межах суспільства загалом, так і в ме-
жах соціальних груп.

Громадська експертиза — запланова-
не, систематизоване, експертне та об’єктивне 
дослідження обраної сфери діяльності, яке 
проводиться за ініціативою громадських ор-
ганізацій, їх силами, у разі потреби із залу-
ченням фахівців та експертів, зазвичай, без 
використання державних ресурсів з метою 
досягнення конкретних позитивних змін у 
роботі органів влади.
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Громадська організація — це громад-
ське об’єднання, засновниками та членами 
(учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка — це громадське 
об’єднання, засновниками якого є юридичні 
особи приватного права, а членами (учасни-
ками) можуть бути юридичні особи приват-
ного права та фізичні особи.

Громадське здоров’я — комплексна 
політична, економічна, соціальна і медична 
категорія, що інтегрує індивідуальне здо-
ров’я громадян, обумовлене дією сукупнос-
ті політичних, економічних, соціальних і бі-
ологічних чинників, визначає демографіч-
ний, соціальний, економічний потенціал 
суспільства, є фактором національної без-
пеки та об’єктом соціальної політики дер-
жави.

Громадське обговорення — процеду-
ра виявлення громадської думки, що прохо-
дить у формі публічного слухання або від-
критого засідання, з метою її врахування 
при прий нятті рішень органами влади з пи-
тань, що зачіпають інтереси широкого кола 
громадян.

Громадське об’єднання — це добро-
вільне об’єднання фізичних осіб та/або юри-
дичних осіб приватного права для здійснен-
ня та захисту прав і свобод, задоволення су-
спільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних та інших інтересів. 
Громадське об’єднання за організаційно-
правовою формою утворюється як громад-
ська організація або громадська спілка.

Громадський контроль — один з видів 
соціального контролю за діяльністю органів 
державної влади і місцевого самоврядуван-
ня, який здійснюється об’єднаннями грома-
дян та самими громадянами і є важливою 
формою реалізації демократії та способом 
залучення населення до управління суспіль-
ством та державою.

Громадські блага — товари та послуги, 
виробництво яких забезпечується держав-
ними або муніципальними органами. До 
них належать: охорона здоров’я і шкільна 
освіта, оборона і правопорядок, парки і му-
зеї і т. д.

Громадські послуги — послуги (муні-
ципальні), що надаються територіальній 
громаді, громадянам з метою задоволення їх-
ніх потреб органами місцевого самовряду-
вання.

Громадські слухання. Територіальна 
громада має право проводити Г. с. — зустрі-
чатися з депутатами відповідної ради та по-
садовими особами місцевого самоврядуван-
ня, під час яких члени територіальної грома-

ди можуть заслуховувати їх, порушувати 
питання та вносити пропозиції щодо питань 
місцевого значення, що належать до відання 
місцевого самоврядування. Пропозиції, які 
вносяться за результатами громадських слу-
хань, підлягають обо в’яз ковому розгляду ор-
ганами місцевого самоврядування. Г. с. про-
водяться щонайменше раз на рік.

Громадянин (англ. citizen, від лат. 
civitas) — 1) (у конституційному і міжнарод-
ному праві) особа, яка на правовій основі на-
лежить до постійного населення певної дер-
жави, користується її захистом, володіє пра-
воздатністю і наділена сукупністю прав і 
обов’язків; 2) людина, яка служить батьків-
щині, народу, турбується про суспільне бла-
го; 3) почесне звання; 4) міський мешканець; 
5) член общини чи народу, що перебуває під 
єдиним управлінням; кожна особа чи люди-
на, яка складає народ, землю, державу; 6) до-
росла людина, чоловік, а також форма звер-
нення до нього.

Громадянство (англ. — citizenship) — 
1) суб’єктивне право індивіда; 2) структур-
ний елемент правового статусу особи, зу-
мовлений її належністю до певної держави, 
наслідком якого є виникнення взаємних 
прав і обов’язків громадянина та держави; 
3) (в консти ту ційному праві) група норм 
конституцій і поточного законодавства, що 
регулюють визнан ня, набуття та втрату гро-
мадянства.

Громадянське суспільство — інтегро-
ване позначення всієї сукупності існуючих у 
суспільстві відносин, які не є державно-
політичними, такого боку життєдіяльності 
суспільства та окремих індивідів, який пере-
буває поза сферою впливу держави, за межа-
ми її директивного регулювання й регламен-
тації. 

Громадянські права — вид прав люди-
ни, що включає найосновніші, природні і не-
відчужувані права, що забезпечують його 
гідне існування (фізичне, психологічне, мо-
ральне, духовне), що дають можливість від-
чувати себе вільним у повсякденному житті 
(право на життя, право на свободу, фізичну 
цілісність і особисту недоторканність, право 
не піддаватися тортурам або жорстокому, 
такому, що принижує людську гідність, по-
водженню чи покаранню, право на захист 
честі і доброго імені, право на вільне пересу-
вання і вільний вибір місця проживання, 
право залишати власну країну і вільно до 
неї повертатися, право на судовий захист і 
правосуддя, здійснення принципу презумп-
ції невинності, право людини на визнання її 
право суб’єктності в будь-якій країні світу, 
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свобода думки, совісті і релігії, свобода сло-
ва й іншого виразу, право вільно визначати 
свою на ціональну належність і користува-
тися рідною мовою, право на приватну влас-
ність, право на майно, право на вільне вико-
ристання своїх здібностей і майна для під-
приємницької та іншої не забороненої 
законом економічної діяльності, право на 
сприятливе навколишнє середовище, право 
на вільну працю, охорону здоров’я, відпочи-
нок, освіту тощо. 

Грос (англ. gross) — міра підрахунків, яка 
дорівнює дванадцяти дюжинам (144 штуки); 
застосовувалась при підрахунку олівців, ґу-
дзиків тощо.

Гросбух (англ. ledger) — головна книга в 
бухгалтерії, в якій подаються зведення всіх 
рахунків і прибутково-видаткових операцій.

Гроші — загальний еквівалент в системі 
майнового обороту, засіб платежу у стосун-
ках виробництва й обміну. Це особливий вид 
товару, який виділився з товарного світу і 
служить загальним еквівалентом. Іншими 
словами, гроші є таким товаром, який здат-
ний обмінюватися на всі інші товари.

Грошова маса — сукупність всіх наяв-
них в обігу грошей, є найважливішим кіль-
кісним показником грошового обігу, вклю-
чає кілька компонентів, які виділяються за 
критерієм їх ліквідності.

Грошова оцінка землі — оцінка гекта-
ра ріллі у грошовому значенні по кожному 
господарству району, розрахована Інститу-
том землеустрою Української академії аграр-
них наук та затверджена рішенням органу 
місцевого самоврядування. 

Грошова система — форма організації 
грошового обігу в тій чи іншій країні, яка 
склалася історично і закріплена національ-
ним законодавством. Частина більш загаль-
ної системи — грошово-кредитної. Включає 
в себе такі елементи: грошову одиницю, емі-
сійну систему, види грошей, інститути регу-
лювання грошової системи. 

Грошове зобов’язання — зобов’язання 
боржника сплатити кредитору певну грошо-
ву суму відповідно до цивільно-правового 
правочину (договору) та на інших підставах, 
передбачених законодавством. До грошових 
зобов’язань належать також зобов’язання 
щодо сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів), крім страхових внесків на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне та 
інше соціальне страхування, зобов’язання, 
що виникають внаслідок неможливості ви-
конання зобов’язань за договорами постав-
ки, зберігання, підряду, найму (оренди), рен-
ти тощо та мають бути виражені у грошових 

одиницях. До складу Г. з. боржника включа-
ються неустойка (штраф, пеня) та інші май-
нові чи фінансові санкції. До складу Г. з. 
боржника не включаються зобов’язання пе-
ред засновниками (учасниками) боржни-
ка — юридичної особи, що виникли з такої 
участі, заборгованість із заробітної плати 
працівників боржника. Склад і розмір Г. з. 
визначаються на день подання боржником 
до секретаріату письмової заяви про ре-
структуризацію.

Грошове зобов’язання платника 
податків — сума коштів, яку платник по-
датків повинен сплатити до відповідного 
бюджету як податкове зобов’язання та/або 
штрафну (фінансову) санкцію, що стягу-
ється з платника податків у зв’язку з пору-
шенням ним вимог податкового законодав-
ства та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контро-
люючі органи, а також санкції за порушен-
ня законодавства у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Грошовий ринок — ринок, на якому 
обертаються активи зі строками погашення 
рік і менше.

Грошовий сурогат — будь-які докумен-
ти у вигляді грошових знаків, що відрізня-
ються від грошової одиниці України, випуще-
ні в обіг не Національним банком України і 
виготовлені з метою здійснення пла тежів у 
господарському обороті. 

Грошові потоки — кошти, які перемі-
щуються між учасниками економічних від-
носин.

Грошові розрахунки — переказ коштів, 
що здійснюється в порядку, встановленому 
законом.

Група інтересів — групи індивідів і орга-
нізацій, які прагнуть впливати на прийняття 
рішень органами влади різними способами. 
Створюються для реалізації інтересів кон-
кретних соціальних груп (ферме рів, жінок, 
молоді тощо).

Група неформальна — 1) соціальна 
спільність, що формується на основі міжосо-
бистісних відносин і не має офіційно визна-
ченого статусу; 2) спонтанно, самостійно 
створена група людей, які вступають у регу-
лярну взаємодію для досягнення певних ці-
лей. Г. н. формуються у складі формальних 
організацій стихійно, поза сферою впливу 
офіційного керівництва, а нерідко й усупе-
реч йому. Основою їх виникнення є постійна 
взаємодія, спільні погляди, інтереси, симпа-
тії та антипатії людей.

Група соціальна — відносно стійка, 
обмежена розмірами спільність людей, ви-
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окремлених із соціального цілого й поєдна-
них на основі загальних соціально значу-
щих ознак (специфіки діяльності, соціаль-
ної належності, спільності відносин, 
цінностей, норм, поведінки тощо), що скла-
лись у межах історично визначеного су-
спільства. Г. с. — основна структурна оди-
ниця суспільства.

Група суспільних інтересів — різно-
вид групи тиску, члени якої намагаються 
впливати на урядові постанови в ім’я “су-
спільного інтересу”. Відрізняється від груп 
особливих інтересів, які керуються переваж-
но конкретними егоїстичними інтересами.

Групи, зорієнтовані на проблему — 
різновид зацікавлених груп, для яких харак-
терні такі риси: 1) обмежена організаційна 
єдність та згуртованість, причому більшість 
із них погано організовані; 2) мінімальність, 
а часто наївність знань; 3) вкрай плинне 
членство; 4) значні труднощі у визначенні 
найближчих цілей та в їх досягненні; 5) не-
дооцінювання організаційних механізмів, 
що їх вони розробили для досягнення своїх 
цілей. Мають обмежену організаційну базу, 
оскільки допускають, щоб вирішення однієї 
чи двох проблем визначало їхні внутрішні 
справи й стосунки з урядом, громадськістю 
та іншими групами. Такі групи виникають 
там, де з’являється жвавий інтерес до окре-
мих проблем, і схильні потрапляти в залеж-
ність від людей з невеликим політичним до-
свідом.

Групи специфічного призначення — 
тимчасові організації, що утворюються з ме-
тою дослідження або специфічних випадків, 
або загальних політичних інтересів й повідо-
мляють уряду про результати дослідження. 
Зазвичай припиняють свою діяльність після 
звіту не приймають участі у виконанні будь-
яких своїх рекомендацій.

Групи тиску — організації, що склада-
ються з осіб, які об’єдналися, аби обстоюва-
ти спільні інтереси, впливаючи на державну 
політику. Їх спроби впливати на урядові по-
станови прийнято називати лобізмом. Мож-
на розрізняти інституційні групи тиску й 
групи тиску, зорієнтовані на проблему.

Губернаторство “Трансністрія”. З’я-
ви лося внаслідок тривалих німецько-румун-
ських переговорів. 19 серпня 1941 р. кондука-
тор Румунії маршал І. Антонеску підписав 
декрет про запровадження румунської адмі-
ністрації у межиріччі Дністра та Бугу (рум. — 
Трансністрія). Адміністративний центр — Ти-
располь, згодом — Одеса. Від Румунії губер-
наторство відокремлювала демаркаційна 
лінія. 

Гудвіл (вартість ділової репутації) — 
нематеріальний актив, вартість якого визна-
чається як різниця між ринковою ціною та 
балансовою вартістю активів підприємства 
як цілісного майнового комплексу, що вини-
кає в результаті використання кращих 
управлінських якостей, домінуючої позиції 
на ринку товарів, послуг, нових технологій 
тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортиза-
ції і не враховується під час визначення ви-
трат платника податку, щодо активів якого 
виник такий гудвіл.

Гуманізм — антихристиянське вчення, 
яке проголошує життя людини найвищою 
цінністю, а “насолода земними радощами” — 
її головною метою. “Гуманісти” фактично за-
перечували божественну сутність людини, 
відмовляли їй у праві на духовний розвиток 
і прагнення до досконалості за заповідями 
Нового Завіту, оголошуючи їх виявом кле-
рикалізму і мракобісся. Християнська етика 
за їхнім вченням замінюється іудейською, а 
набуток Духа Святого — прагненням до зба-
гачення і споживчим ставленням до життя, 
культом сили, пороку, плотської насолоди 
життям. Г. став ідеологією так званого “рене-
сансу”.

Гуманітарна допомога — безоплатна 
матеріальна допомога, яка надається з гума-
нітарних міркувань, виходячи з почуття 
жалю, турботи про ближніх. Заходи, здій-
снювані для полегшення страждань людей, 
особливо в обставинах, коли відповідальні 
органи влади в регіоні не здатні або, імовір-
но, не бажають забезпечити достатню під-
тримку населенню. Місії з надання Г. д. мо-
жуть здійснюватися у зв’язку з операцією з 
підтримки миру або як самостійне завдання.

Гуманітарна парадигма — система ці-
леспрямованої, регулюючої, організуючої, 
координуючої діяльності суб’єктів, яка спря-
мована на забезпечення оптимального функ-
ціонування та розвитку гуманітарної сфери 
життєдіяльності населення, його соціально-
го і духовного життя та взаємовідносин. 
Природна властивість людей нести іншим 
користь виявляється за двох умов: 1) цьому 
не будуть перешкоджати; 2) не позбавляти 
можливості робити все за розумом і честю. 
Парадигма (з грец. — зразок, взірець, об-
раз) — історично сформовані світоглядні, те-
оретичні, наукові, релігійні та соціокультур-
ні моделі у вигляді норм, цінностей чи ідеа-
лів, які виконують дві головні функції: 
зумовлюють вибір проблеми, а також визна-
чають шляхи та засоби вирішення цієї про-
блеми. Управлінська парадигма — “зразок” 
чи “взірець” для виокремлення, постановки 

Гуманітарна парадигма
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та вирішення тих або інших проблем управ-
лінської діяльності. До більш загальніших 
управлінських парадигм належать теорії 
“прийняття рішень”, “си стемного підходу”, 
“ситуативного управління” та ряд інших. 
Управлінські парадигми можуть набувати 
форми різноманітних спеціальних теорій, 
загальних концепцій чи доктрин. 

Гуманітарні функції управління — 
основні функції державного управління, які 
забезпечують зростання духовно-інтелек-
туа льного потенціалу суспільства завдяки: 

розвитку культури і мистецтва, театру і кіне-
матографії, музейної справи, образотворчого 
мистецтва, книговидання; збереження куль-
турної спадщини України; упорядкуванню 
та якісному розвитку мережі культурно-
освітніх закладів; впровадженню новітніх 
технологій у сфері освіти; розширенню та 
вдосконаленню форм здобуття освіти; роз-
витку інформаційного простору; активізації 
пропаганди здорового способу життя, ство-
ренню умов для належного фізичного вихо-
вання людини та її відпочинку.

Гуманітарні функції управління
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Давальницька сировина — сировина, 
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі 
вироби, енергоносії, що є власністю одного 
суб’єкта господарювання (замовника) і пере-
даються іншому суб’єкту господарювання 
(виробнику) для виробництва готової про-
дукції, з подальшим переданням або повер-
ненням такої продукції або її частини їх влас-
никові або за його дорученням іншій особі.

Давальницький продукт — вихідний, 
сировинний продукт, який передається за-
мовником продукції її виробнику з метою 
перероблення в готову продукцію, оплачува-
ну замовником.

Давальницькі товари — товари, тимча-
сово ввезені з-за кордону на територію пев-
ної країни або тимчасово вивозяться за її 
межі для перероблення з подальшим повер-
ненням в країну походження товару у вигля-
ді компенсаційних товарів. 

Давньоруська держава (Київська 
Русь) — перше східнослов’янське державне 
утворення на території України (середина 
IX–XIV ст.). У давньоруських джерелах 
вона мала назву Русь або Руська земля. Тер-
мін “Київська Русь” (Д. д.) першим запропо-
нував відомий історик М. М. Карамзін 
(1766–1826) з метою виокремлення визна-
ченого етапу історії східнослов’янської дер-
жавності. В VI–VIII ст. утворенню Д. д. пе-
редували окремі племінні князівства східних 
слов’ян (вождівства) та їх об’єднання (Куя-
вія, Славія і Артанія арабських авторів). 
Твердження про існування більш ранніх дер-
жавних утворень на території України (кім-
мерійська, скіфська або антська держави) не 
є достатньо науково обґрунтованим, оскіль-
ки в цих випадках йдеться про додержавні 
форми володарювання, притаманні пізнім 
етапам розвитку патріархального (родопле-
мінного) ладу. Д. д. виникла і розвивалася 
закономірно як наслідок соціально-еко-
номічних процесів, що відбувалися в середо-

вищі східнослов’янських племен у VI–IX ст. 
Причинами утворення Д. д. є: 

— високий рівень поділу праці, установ-
лення регулярних господарських зв’я-
зків між східнослов’янськими племе-
нами; 

— ускладнення суспільної структури, 
виникнення племінних об’єднань і 
стійких союзів племен; 

— необхідність єдиних колективних дій 
(організація зовнішньої торгівлі з Ві-
зантією та іншими державами Сходу і 
Заходу); 

— необхідність спільного захисту від 
експансії зовнішніх ворогів (сканди-
навів, хазар, печенігів, половців ін.).

Дактилоскопія — галузь криміналісти-
ки, що вивчає будову узорів шкіри на доло-
нях, пальцях рук (а також на підошвах ніг) 
та спеціальні методики їх дослідження з ме-
тою ідентифікації особи у процесі розсліду-
вання, кримінальної реєстрації і розшуку 
злочинців.

Дамніфікація (англ. demnification) — 
процес, коли фірма зазнає збитків, втрачає 
майно.

Дані — інформація, яку збирає та аналі-
зує дослідник, є основною для визначення 
результатів дослідження та базою для висно-
вків і рекомендацій за результатами дослі-
дження. Дані поділяються на два основні 
типи: кількісні та якісні.

Дані державного земельного када-
стру — сукупність відомостей і документів 
про місце розташування та правовий режим 
земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію 
земель, кількісну та якісну характеристики, 
розподіл серед власників землі та землекорис-
тувачів, підготовлених відповідно до закону.

Дані, що дають змогу встановити 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера), — відомості про фізичну 
особу, які включають прізвище, ім’я та по 

Д

Дані, що дають змогу встановити кінцевого ...
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батькові (за наявності) фізичної особи (фі-
зичних осіб), країну її (їх) постійного місця 
проживання та дату народження.

Дарувальник — сторона договору дару-
вання, яка безоплатно передає або 
зобов’язується передати другій стороні (об-
дарованому) річ у власність, або майнове 
право (вимога) до себе або до третьої особи, 
або звільняє або зобов’язується звільнити її 
від майнового обов’язку перед собою або пе-
ред третьою особою.

Дарування — цивільно-правовий дого-
вір, за яким одна сторона передає безоплат-
но другій стороні майно у власність. Договір 
вважається укладеним в момент передаван-
ня речі. Законодавство передбачає необхід-
ність письмової форми й нотаріального по-
свідчення договорів у випадках Д. великих 
грошових сум, нерухомості або майна, що 
дорого коштує.

Дарча — документ, що регламентує при-
несення в дар майна, майнового права (ви-
моги) до себе або до третьої особи, або звіль-
нення або виконання зобов’язання звільни-
ти обдарованого від майнового обов’язку 
перед собою або перед третьою особою.

Дата екс-дивіденду — дата придбання 
акцій, починаючи з якої особа, котра їх при-
дбала, не має права на отримання дивідендів 
за минулий дивідендний період.

Дата запису — останній строк, до якого 
власник акцій повинен офіційно вступити у 
володіння ними, щоб мати право на дивіден-
ди за відповідний проміжок часу 

Дата обліку — дата, що призначається 
або органом управління емітента, або його 
виконавчим органом, або особою (групою 
осіб), яка призначає позачергові загальні 
збори емітента згідно з чинним законодав-
ством, або ДКЦПФР, за станом на яку необ-
хідно скласти реєстр у паперовій формі з 
прошитими й пронумерованими сторінками, 
засвідчений підписами посадових осіб та 
скріплений печаткою реєстроутримувача.

Даунсайзинг (англ. downsizing) — ді-
яльність по скороченню розмірів організації 
за рахунок скорочень кадрів. За цієї стратегії 
скорочується персонал, змінюється його ор-
ганізаційна структура і структура організа-
ційного процесу, причому визначається спад 
виробництва, доходів і зменшення частки на 
ринку. Але це призводить до перевантажен-
ня “білих комірців”, іноді — до конфліктів і 
падіння загального морального духу.

Двовладдя. Суттєвою засадою правової 
держави є певний розподіл повноважень 
влади, прерогатив і функцій виконавчої, за-
конодавчої та судової влади. У цілому це 

свідчить про намагання держави зупинити 
монополізацію влади і визначити найбільш 
оптимальне співвідношення функцій під час 
прийняття тих чи інших рішень. Д. 
пов’язують із подіями революції 1917 р. в 
Росії. Д. відображало перехідний стан у роз-
витку революції, яка зайшла далі звичайної 
буржуазно-демократичної революції, але не 
дійшла ще до “чистої” диктатури пролетаріа-
ту і селянства. Д. не могло бути тривалим, 
оскільки містило в собі непримиренні про-
тиріччя. Гасло більшовиків “Вся влада Ра-
дам!”, висунуте у квітневих тезах В. І. Лені-
на, закликало до ліквідації Д., тобто перехо-
ду всієї влади до трудящих мирним шляхом. 
У липні 1917 р. меншовики і есери відкрито 
перейшли на бік контрреволюції. 9(22) лип-
ня ЦВК (Центральний виконавчий комітет) 
Рад робочих і солдатських депутатів і Ви-
конком Всеросійської Ради селянських де-
путатів оголосили про визнання необмеже-
них повноважень Тимчасового уряду. Уся 
влада в країні перейшла до Тимчасового 
уряду, що встановив контрреволюційну дик-
татуру. Есеро-меншовицькі ради втратили 
своє значення органів революційно-демок-
ратичної диктатури. Рада Петрограда стала 
безвладним придатком буржуазного уряду. 
Перехід влади до трудящих став можливий 
лише шляхом озброєного повстання, яке 
сталося 24–25 жовтня (6–7 листопада) 
1917 р. Д. пов’язано з поділом гілок влади. 
Ідея поділу гілок влади була вперше висуну-
та Дж. Локком як намагання дійти компро-
місу між парламентом і королем з метою до-
сягнення у Франції конституційної монар-
хії. При цьому мова йшла тільки про 
співвідношення повноважень двох гілок вла-
ди — виконавчої та законодавчої. Ш. Мон-
теск’є надав цій ідеї характеру політичного 
ідеалу, пов’язаного зі становленням капіта-
лістичного суспільства в цілому. В такому 
вигляді ця ідея була закріплена в конститу-
ції Америки.

Двомовність (білінгвізм) — користу-
вання одночасно двома мовами особою чи 
спільнотою у відповідних комунікативних 
сферах. Д.(б.). є специфічною ознакою мовної 
ситуації у тій чи іншій країні. Звичайно, одна 
мова є засвоєною з дитинства, рідною, інша — 
набутою. Однак, як відомо, не існує повної й 
автономної (без змішування мов чи перева-
жання однієї з мов) Д.(б.). На сьогодні у низ-
ці країн використовуються дві та більше дер-
жавних мов. У Швейцарії офіційними визна-
но три мови — німецьку, французьку та 
італійську. За конституцією Ірландії держав-
ною і першою офіційною мовою є ірландська, 
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а другою офіційною — англійська, проте спо-
стерігається певна асиметрія у використанні 
цих мов. У Канаді використовують дві осно-
вні мови — англійську та французьку, дер-
жавні службовці цієї країни зобо в’язані воло-
діти обома мовами.

Двопартійна (біпартійна) система — 
партійна система, при якій боротьбу за вла-
ду в суспільстві реально ведуть тільки дві 
партії. В результаті одна з них забезпечує 
собі більшість голосів виборців, а отже, й 
формує парламентську більшість. При такій 
системі в країні може діяти й більше партій, 
але лише дві з них є найвпливовішими серед 
виборців.

Двосторонній міжнародний дого-
вір — договір, який укладають між собою дві 
сторони, або договір, в якому з одного боку є 
кілька учасників, а з іншого — один або та-
кож кілька учасників.

Двостороння угода — угода, яка має 
місце при вираженні узгодженого волевияв-
лення двох сторін.

Двофакторна теорія мотивації — те-
орія, згідно з якою на мотивацію працівни-
ків впливають два головні чинники — “сти-
мулятори” та “гігієнічні фактори”. Гігієнічні 
фактори — такі аспекти роботи, що зумов-
люють невдоволення працею, якщо вона не-
достатньо забезпечена, що, своєю чергою, не 
сприяє повному задоволенню праці. До них 
належать стиль керівництва, політика ком-
панії, нагляд, міжлюдські стосунки, умови 
праці, заробітна плата, суспільний статус і 
безпека. Натомість мотивація породжує ви-
сокі рівні задоволення. Якщо гігієнічні фак-
тори здатні лише запобігати невдоволенню, 
то спонукальні мотиви справді дають потуж-
ний імпульс, що забезпечує високі рівні за-
доволення працею. До мотивів, притаманних 
власне роботі, належать успіх, визнання, 
сама робота, відповідальність, зростання і 
службове просування. За цією теорією, ке-
рівники мають уникати негативної техніки 
контролю й керівництва і влаштовувати ви-
робниче середовище так, щоб породити мо-
тиви праці, створити можливості зростання, 
успіху, визнання. Це потребує докладних 
програм збагачення праці, що планують ро-
бочі місця таким чином, аби зробити саму 
працю цікавою та прищепити працівникові 
чуття контролю, успіху, зростання і визнан-
ня, що породжує високий рівень задоволен-
ня.

Дебентура — свідоцтво митниці на по-
вернення мита при вивезенні товарів, які 
були ввезені раніше на митну територію зі 
сплатою мита.

Дебет (лат. debet — він повинен) — 
1) ліва сторона рахунка бухгалтерського об-
ліку, що має форму двосторонньої таблиці, 
призначена для відображення господарської 
операції методом подвійного запису; 2) сума, 
що належить до виплати або отримання в 
результаті господарських взаємовідносин з 
юридичною або фізичною особою. В активі 
дебет означає збільшення сум, в пасиві — 
зменшення.

Дебетове сальдо — термін бухгалтер-
ського обліку, що означає перевищення під-
сумкових сум за дебетом рахунку порівняно 
з кредитом. Показується, зазвичай, в активі 
балансу.

Дебіт-картка (англ. debit card) — пласт-
масова пластина, яка за зовнішнім виглядом 
нагадує кредитну картку. Покупець може ви-
користовувати її для здійснення готівкових 
розрахунків за допомогою терміналів.

Дебіт-нота (англ. debit note) — доку-
мент у міжнародних розрахунках, що виси-
лається покупцю постачальником у разі не-
доплати проти фактичної суми рахунку.

Дебітор — особа, у якої внаслідок мину-
лих подій утворилася заборгованість перед 
іншою особою у формі певної суми коштів, 
їх еквівалента або інших активів.

Дебіторська заборгованість — забор-
гованість по платежах певному підприєм-
ству, установі, організації; сума належних 
підприємству, установі, організації, але ще 
не отриманих грошових коштів (боргів). 
Д. з. є складовою оборотного капіталу і ха-
рактеризує відволікання коштів з обороту 
цього підприємства і використання їх дебі-
торами.

Девальвація (лат. de — зниження і 
valeo — мати значення, коштувати) — 
1) зниження офіційного курсу національної 
(регіональної, міжнародної) грошової оди-
ниці по відношенню до світового грошового 
стандарту, валютами інших країн або між-
народних валютних рахункових одиниць, а 
раніше (до середини 70-х років) ХХ ст. і до 
золота, зменшення реального золотого 
вмісту грошової одиниці внаслідок інфля-
ції, дефіциту платіжного балансу. Д. може 
бути визнана урядом країни офіційно, в за-
конодавчому порядку. При, відкритій Д., 
уряд перетворює її на засіб зміцнення своєї 
валюти шляхом вилучення з обігу частини 
грошової маси або обміну знецінених гро-
шей. При прихованій девальвації відбува-
ється знецінення паперових грошей, зни-
ження їх золотого вмісту, але вилучення 
частини грошової маси з обігу не прово-
диться; 2) метод стабілізації валюти після 
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інфляції шляхом зниження офіційного кур-
су національної валюти.

Девіантна поведінка (фр. deviation, від 
лат. deviare — збиватися зі шляху) — вчинок, 
діяльність суб’єкта, що не відповідає офіцій-
но встановленим або фактично сформова-
ним у певному суспільстві нормам, стерео-
типам, зразкам.

Девіація — 1) вчинок, дії людини, що не 
відповідають офіційно встановленим чи фак-
тично сформованим у даному суспільстві 
нормам (стандартам, шаблонам), які здій-
снюються у стані психічного здоров’я; 2) со-
ціальне явище, виражене в масових формах 
людської діяльності, які не відповідають офі-
ційно встановленим чи фактично сформова-
ним у суспільстві нормам (стандартам, ша-
блонам). Біологічні і психологічні теорії де-
віації. Найвідомішою теорією цього типу є 
вчення італійського лікаря-кримі нолога Че-
заре Ломброзо, який плідно працював над 
цією проблемою у 70-x роках XIX ст. 

Деградація (від лат. degradatio — зни-
ження, занепад, втрата певних властивос-
тей) — процес погіршення характеристик 
будь-якого об’єкта з плином часу, рух назад, 
поступове погіршення, втрата цінних влас-
тивостей, занепад, зниження якості, руйну-
вання матерії внаслідок зовнішнього впливу 
за законами природи і часу: Д. суспільства, 
Д. культури, Д. моральна та ін. Д. суспіль-
ства — це занепад, рух від вищого до нижчо-
го, зниження або втрата позитивних якос-
тей, втрата свого соціального статусу індиві-
дом чи групою і здатності до відновлення 
себе в колишній якості та втрата значущих 
соціальних якостей індивідом або групою. Д. 
культури — рух назад, поступове погіршен-
ня, занепад культури, втрата нею гуманіс-
тичних властивостей. Д. моральна характе-
ризується відсутністю морального ідеалу, 
невмінням давати моральну й етичну оцінку 
явищам, вчинкам, а також нездатністю зро-
бити самооцінку своїх вчинків та усвідомити 
своє місце в суспільстві.

Деградація праці (зниження кваліфі-
кації) — ситуація, коли працівник організа-
ції, вдосконалюючись у виконанні одного за-
вдання, втрачає водночас реальну й потен-
ційну здатність виконувати інші завдання. 
Зниження кваліфікації призводить до біль-
шої експлуатації працівників внаслідок зде-
шевлення їхньої праці. Скажімо, зниження 
кваліфікації канцеляристів породжує про-
гресивне усування елементів контролю з їх-
нього виробничого процесу.

Дедукція (лат. deductio — відведен-
ня) — в логіці — одна з форм умовиводу, що 

позначає рух пізнання від загального до 
конкретного, від загальних суджень (за-
гальних правил, законів) до приватних ви-
сновків, приватним твердженням.

Дезавуювання (фр. desavouer — від-
мовлятися, висловлювати несхвалення) — 
1) в міжнародному праві — спростування дій 
свого дипломатичного представника чи ін-
шої офіційно уповноваженої особи урядом 
або іншим компетентним органом держави; 
2) заява довірителя про його незгоду з дією 
довіреної особи або про те, що ця особа не 
уповноважена діяти від імені довірителя.

Дезертирство (лат. desertio — залишен-
ня без допомоги, втеча) — одне з тяжких зло-
чинів проти військової служби, найбільш не-
безпечне для боєздатності збройних сил. По-
лягає в самовільному залишенні вій сь ко - 
 во службо вцем частини або місця служби з 
метою ухилення від військової служби, а так 
само в неявці з тією ж метою на службу у разі 
призначення, переведення, з відрядження, з 
відпустки або з лікувального закладу. Осо-
бливо суворе покарання за дезертирство пе-
редбачено у воєнний час.

Декларант — особа, яка самостійно 
здійснює декларування або від імені якої 
здійснюється декларування.

Декларація (від лат. declaro — заявля-
ти) — політичний документ, у якому держа-
ва (група держав), партії, міжнародні органі-
зації урочисто проголошують програму сво-
їх дій, важливу подію внутрішнього чи 
зовнішнього життя, принципи й цiлi своєї 
політики. Нерідко Д. знаменують собою по-
воротні стани в устрої країн i народів, полі-
тичних партій, суспiльно-полiтичних рухів. 
У період формування нових національно-
державних відносин i структур, утверджен-
ня незалежних республік у Д. проголошу-
ється національний i державний суверенітет 
республік, принципи побудови нової дер-
жавності.

Декларація митної вартості — доку-
мент встановленої форми, що подається де-
кларантом і містить відомості щодо митної 
вартості товарів, які переміщуються через 
митний кордон України чи стосовно яких 
змінюється митний режим.

Декларація про державний сувере-
нітет України (прийнята Верховною Ра-
дою України 16 липня 1990 р.) — політико-
правовий документ, в якому проголошено 
державний суверенітет України (верховен-
ство, самостійність, повнота, неподільність 
влади в межах її території та незалежність і 
рівноправність у зовнішніх відносинах). 
Складається із преамбули і 10 розділів. У 
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преамбулі викладено мотивацію прийняття 
Декларації.

Декларація цілей — документ, який 
підготовлений у результаті обговорення в 
підрозділах стратегічних цілей організації і 
містить результати декомпозиції цих цілей у 
конкретному вигляді. Декларація цілей є, по 
суті, деревом цілей, поставлених перед кож-
ним підрозділом (а всередині підрозділу — 
перед кожним фахівцем).

Деконцентрація — часто пов’язана з 
децентралізацією; вона передбачає фізичне 
розсіювання членів організації, але дуже об-
межене делегування повноважень ухвалюва-
ти рішення.

Декорт (нім. Dekort — знижка) — знижка 
з ціни товару, надається покупцеві при до-
строковій оплаті або у зв’язку з тим, що якість 
товару нижче передбаченого договором.

Декрет (лат. decretum — указ, постано-
ва) — один з видів нормативно-правових ак-
тів органів державної влади. Вперше термін 
Д. з’явився в Давньому Римі. Д. називались 
акти сенату, а згодом акти імператора. В пе-
ріод Великої французької революції видава-
лися Д., акти Конвенту та інших законодав-
чих органів Французької республіки. Світо-
ва практика свідчить про те, що Д. є досить 
поширеною формою правотворчості та за-
стосування права. Так, у Франції Д. видаєть-
ся президентом або прем’єр-мiнiстром, при-
чому Д. президента набуває юридичної сили 
після скріплення його підписом прем’єр-
мiнiстра чи відповідного міністра. У країнах 
англосаксонської правової системи деякі 
різновиди судових рішень називаються Д.

Декретування (англ. decree) — прого-
лошення постанов (законів), які доводяться 
до безпосередніх виконавців з метою їх безу-
мовного використання.

Декувер (англ. decuver) — різниця між 
сумою оцінки майна та страховою сумою, що 
лишається на ризик страхувальника.

Делеговане законодавство — одна з 
форм взаємовідносин законодавчої і вико-
навчої влад, коли на підставі конституцій-
них положень парламент делегує уряду за-
конодавчі повноваження займатися право-
творчістю. 

Делеговані повноваження — повно-
важення органів виконавчої влади, надані 
органам місцевого самоврядування законом, 
а також повноваження органів місцевого са-
моврядування, які передаються відповідним 
місцевим державним адміністраціям за рі-
шенням районних, обласних рад.

Делегування — передача завдань і по-
вноважень особі, яка приймає на себе відпо-

відальність за їх виконання. Делегування є 
способом, за допомогою якого керівництво 
розподіляє серед співробітників численні за-
вдання, що повинні здійснюватися для до-
сягнення мети організації.

Делікт (лат. delictum — провина, право-
порушення) — діяння, що порушує право; 
правопорушення. Д. завдає шкоди охоро-
нюваним законом цінностям, інтересам гро-
мадянина, юридичної особи, суспільним або 
державним інтересам. Особа, яка вчинила Д. 
(делінквент), у передбачених законом ви-
падках притягується до юридичної відпові-
дальності. 

Деліктна відповідальність — обов’язок 
особи, яка вчинила делікт, відшкодувати за-
подіяні збитки.

Деліктоздатність — закріплена в зако-
ні здатність суб’єкта нести юридичну відпо-
відальність за вчинене правопорушення.

Деліктологія державних службов-
ців (лат. delictum — провина, проступок) — 
наука про корупційні діяння державних 
службовців, предметом якої є діяльність, що 
суперечить закону, з боку державних служ-
бовців, — порушення етики державної служ-
би внаслідок неправомірних дій чи бездіяль-
ності державних службовців.

Делімітації кордону — проведення на 
основі відповідного міжнародного договору 
встановлення лінії державного кордону, здій-
снюване за картами, як правило, великомасш-
табним, з докладним зображенням на них ре-
льєфу, гідрографії, населених об’єктів. При 
делімітації договірні сторони проведену на 
карті лінію кордону, як правило, супроводжу-
ють докладним описом. Карта з нанесеною на 
ній лінією державного кордону зазвичай під-
писується або парафується, скріплюється гер-
бовими печатками договірних сторін і є скла-
довою договору про делімітацію кордону.

Делінквент — у праві взагалі правопо-
рушник; особа, яка вчинила делікт. У кримі-
нології — особа з соціальним відхиленням 
поведінки (злочинець та ін.).

Делінквентна поведінка — поведінка, 
яка зумовлена наявністю систем цінностей і 
норм, які відхиляються від тих, які доміну-
ють у суспільстві, при цьому індивід, який 
сприйняв делінквентну культуру, визначає 
свою поведінку як правильну.

Делістинг — процедура виключення 
цінних паперів з реєстру фондової біржі, 
якщо вони не відповідають правилам фондо-
вої біржі, з подальшим припиненням їх обігу 
на фондовій біржі або переведенням у кате-
горію цінних паперів, допущених до обігу 
без включення до реєстру фондової біржі.

Делістинг
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Делькредере — поручительство комісі-
онера перед комітентом за виконання угоди, 
яку укладено комісіонером з третьою осо-
бою. За укладення Д. комісіонер одержує до-
даткову винагороду.

Демагогія — облудні гасла, нездійснен-
ні обіцянки, викривлення фактів, викорис-
товувані політичними лідерами або угрупу-
ваннями для досягнення власних цілей, пе-
реважно здобуття або утримання влади, ма-
ніпулювання свідомістю мас.

Демаркація кордону — процес спору-
дження спеціальних прикордонних знаків.

Демаркетинг (англ. demarketing) — вид 
маркетингу, завданням якого є зниження 
надмірного попиту на товар або послугу 
шляхом підвищення цін, припинення ре-
кламних заходів щодо стимулювання прода-
жу та ін.

Демарш (фр. demarche) — надзвичай-
ний виступ органів зовнішніх відносин од-
нієї держави по відношенню до іншої. Може 
виражатися в різних дипломатичних ак-
тах — заяві, направленні ноти, меморанду-
мі, відкликання дипломатичного представ-
ника і т. д. Зазвичай, демарш робиться в 
тому випадку, коли вирішення виниклого 
міжнародного питання не досягається в по-
рядку нормальної дипломатичної роботи 
або якщо для його врегулювання потрібно 
застосування термінових заходів. Змістом 
демаршу буває прохання, протест, вимога, 
пропозиція і т. п. 

Демередж (англ. demerrage) — штраф, 
який сплачує порт судновласникові за поза-
нормативний простій судна в порту під час 
завантаження чи розвантаження.

Демократизація управління — про-
цес реалізації прав і свобод громадян у си-
стемі управління суспільством. Здійснюєть-
ся на основі принципів: конкуренції, багато-
партійності, плюралізму, свободи вибору, 
прозорості прийняття рішень, їх громадсько-
го контролю.

Демократичне лідерство — тип лідер-
ства, що передбачає відкритіші стосунки, за 
яких лідери заохочують послідовників до 
співпраці в пошуках і виконанні розв’язків 
проблем. Лідери ведуть групу, даючи поради 
про альтернативні можливості

Демократія — форма політичної органі-
зації суспільства, яка визначає джерелом 
влади народ, його право вирішувати держав-
ні справи, водночас захищаючи громадян-
ські права і свободи. 

Демократія військова (англ. martial 
democracy) — термін, уведений у науковий 
обіг відомим американським етнографом, 

соціологом та істориком Льюїсом Г. Морга-
ном (1818–1881) у книзі “Первісне суспіль-
ство або дослідження ліній людського про-
гресу від дикості через варварство до цивілі-
зації” (1877, перш. рос. перекл. — СПб., 
1900) для позначення організації влади на 
стадії переходу від родового ладу до держа-
ви. Морган простежує розвиток ідеї уряду 
(публічної влади) починаючи з первісної, 
чисто родової організації, яку він спостері-
гав у австралійців з їхніми кланами й склад-
ними заборонами шлюбу між чоловіками й 
жінками клану, і аж до сучасної політичної 
організації, що спирається на територіаль-
ний принцип. Форма політичної організації 
суспільства в умовах розкладання первісно-
общинного ладу й утворення держави. 
Обов’язковими елементами військової демо-
кратії є: військовий вождь (наділений також 
і судовими повноваженнями, але позбавле-
ний адміністративних повноважень), рада 
вождів і народні збори. Сутність Д. в. вияв-
ляється в посиленні влади військових вож-
дів, що обирають демократичним шляхом.

Демократія співучасті — теорія, що 
люди можуть і повинні брати участь у вирі-
шенні всіх справ, що істотно на них вплива-
ють. Основну увагу зосереджено не на тому, 
що сприяє стабільності інститутів, а на тому, 
що забезпечує добробут людей.

Демонетизація (англ. demonetariza-
tion) — акт державної влади щодо позбавлен-
ня монети її сили як законного платіжного 
засобу обігу. Монета при цьому зберігає 
свою вартість лише відповідно до вартості 
вміщеного в ній металу (за його вагою).

Демонополізація (de і mono... і грец. 
poleo — продаю, виключне право в певній об-
ласті) комплекс правових, адміністративних 
та економічних заходів держави, спрямова-
них на зниження рівня монополізації ринків, 
створення й посилення конкуренції. 
Об’єктом Д., як цілеспрямованої управлін-
ської діяльності, є монополізовані ринки або 
їх окремі сегменти. Д. проводиться в контек-
сті реалізації структурної політики держави, 
спрямованої на корекцію інституційної 
структури національної економіки. Д. здій-
снюється в будь-якій з держав на загальній 
для всіх теоретичній основі. Використову-
ються структурні і неструктурні способи Д. 
Основними елементами Д. є: 1) ліквідація 
монополії пануючої форми власності (дер-
жавної власності), децентралізація управ-
ління, ліквідація державних організаційних 
структур монопольного типу, розділ моно- 
польних утворень (Д. структурним спосо-
бом); 2) зниження або ліквідація бар’єрів, 
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що обмежують вступ на монополізовані рин-
ки нових суб’єктів господарювання, стиму-
лювання вступу на монополізовані ринки 
нових суб’єктів господарювання (Д. не-
структурним способом). 

Демонстрація (англ. demonstration — 
показування) — показ того, як щось працює; 
пояснення того, що працює; w’е went to a 
demonstration of ne telex equipment — ми 
пішли на демонстрацію нового телексного 
обладнання.

Демпінг (англ. dumping) — продаж това-
рів на зовнішньому ринку за викупними ці-
нами, тобто за цінами, нижчими від ціни ви-
робництва, а іноді й собівартості відповідних 
товарів у країні, що їх експортує. До Д. іноді 
вдаються великі монополії з метою витіс-
нення конкурентів та захоплення зовнішніх 
ринків. Збитки від демпінгової політики по-
криваються за рахунок прибутку від реаліза-
ції інших товарів або від встановлення моно-
польно високих цін на внутрішньому ринку. 
Різновидом є валютний Д., який полягає в 
експорті товарів за зниженими цінами з кра-
їн із знеціненою (девальвованою) валютою 
до країн із стабільною валютою.

Деномінація (лат. dénominatio — пере-
йменування) — укрупнення масштабу націо-
нальної грошової одиниці (без її переймену-
вання) за допомогою обміну за встановленим 
співвідношенням старих грошових знаків на 
нові з метою упорядкування грошового обігу, 
полегшення обліку та розрахунків в країні. У 
такому ж співвідношенні перераховуються 
ціни товарів і послуг, тарифи, заробітна пла-
та, пенсії, залишки коштів на банківських ра-
хунках, баланси підприємств і установ. 

Денонсація (фр. denonciation — повідо-
млення) — офіційна відмова від договору, 
його припинення. Офіційна відмова від до-
говору однією зі сторін може бути заявлена з 
моменту закінчення терміну договору.

Департамент (фр. département, від 
departir — розділяти) — структурний підроз-
діл центрального органу виконавчої влади, 
очолюваний директором, та утворюється для 
виконання основних завдань високого ступе-
ня складності (багатогалузевість, багатофунк-
ціональність, програмно-цільовий напрям ді-
яльності), координації роботи, пов’язаної з 
виконанням цих завдань, за умови, що у його 
складі буде не менш як два управління.

Департаменталізація — групування ро-
біт та видів діяльності в певні блоки (групи, 
відділи, сектори, цехи виробництва тощо).

Депозит (вклад) — кошти, які нада-
ються фізичними чи юридичними особами в 
управління резиденту, визначеному фінан-

совою організацією згідно із законодавством 
України, або нерезиденту на строк або на ви-
могу та під процент на умовах видачі на пер-
шу вимогу або повернення зі спливом вста-
новленого договором строку. Залучення де-
позитів може здійснюватися у формі 
випуску (емісії) ощадних (депозитних) сер-
тифікатів. Правила здійснення депозитних 
операцій встановлюються: для банківських 
депозитів — Національним банком України 
відповідно до законодавства; для депозитів 
(внесків) до інших фінансових установ — 
державним органом, визначеним законом.

Депозитарій — юридична особа, яка 
створюється у формі акціонерного товари-
ства, учасниками якого є не менше ніж десять 
зберігачів, і яка здійснює виключно депози-
тарну діяльність. При цьому частка одного 
учасника у статутному фонді депо зитарію не 
може перевищувати двадцяти п’яти відсотків. 
Депозитарій має дозвіл на здійснення профе-
сійної депозитарної діяльності й може здій-
снювати кліринг та розрахунки за угодами 
щодо цінних паперів.

Депозитарій-кореспондент — депози-
тарій іноземної держави або міжнародна 
депозитарно-клірингова установа, що є клі-
єнтом Центрального депозитарію на підставі 
встановлених кореспондентських відносин 
щодо цінних паперів.

Депозитарій цінних паперів — юри-
дична особа, яка провадить виключно депо-
зитарну діяльність та може здійснювати клі-
ринг та розрахунки за угодами щодо цінних 
паперів. 

Депозитарна діяльність — діяльність 
професійних учасників депозитарної систе-
ми України та Національного банку України 
щодо надання послуг із зберігання та обліку 
цінних паперів, обліку і обслуговування на-
буття, припинення та переходу прав на цінні 
папери і прав за цінними паперами та обме-
жень прав на цінні папери на рахунках у цін-
них паперах депозитарних установ, емітен-
тів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які 
провадять клірингову діяльність, Розрахун-
кового центру з обслуговування договорів 
на фінансових ринках (далі — Розрахунко-
вий центр), депонентів, а також надання ін-
ших послуг, які відповідно до цього Закону 
мають право надавати професійні учасники 
депозитарної системи України.

Депозитарна операція — сукупність 
дій депозитарної установи щодо здійснення 
нею депозитарної діяльності згідно з чинним 
законодавством.

Депозитарна розписка — похідний 
цінний папір, що засвідчує право власності 

Депозитарна розписка
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інвестора-резидента на певну кількість цін-
них паперів іноземного емітента, загальний 
обсяг емісії яких обліковується в іноземній 
валюті.

Депозитарна система України — су-
купність учасників депозитарної системи та 
правовідносин між ними щодо ведення облі-
ку цінних паперів, прав на цінні папери і 
прав за цінними паперами та їх обмежень, 
що встановлюються в системі депозитарного 
обліку цінних паперів, у тому числі внаслі-
док проведення розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів.

Депозитарна установа — зберігач або 
депозитарій цінних паперів.

Депозитарний договір — договір між 
зберігачем та обраним ним депозитарієм, за 
яким депозитарій веде для зберігача рахун-
ки у цінних паперах, на яких відображають-
ся операції з цінними паперами, переданими 
зберігачем. 

Депозитарний облік — облік цінних 
паперів на рахунках власників цінних папе-
рів у зберігачів або облік на рахунках у цін-
них паперах, який здійснює депозитарій для 
зберігачів та емітентів. 

Депозитарні активи — знерухомлені 
цінні папери, випущені в документарній 
формі, глобальні сертифікати цінних папе-
рів, що підтверджують випуск цінних папе-
рів у бездокументарній формі, які передано 
на зберігання до депозитарію, записи депо-
зитаріїв на кореспондентських рахунках у 
цінних паперах в інших депозитаріях, крім 
власних, а також записи зберігачів стосовно 
депонованих на зберігання до депозитарію 
знерухомлених цінних паперів та/або бездо-
кументарних цінних паперів. 

Депозитарні свідоцтва — похідні цін-
ні папери, які випускаються учасниками 
Національної депозитарної системи, що 
встановлюють кореспондентські відносини 
з іноземною фінансово-депозитарною уста-
новою, та які свідчать про права власності 
резидента України на певну кількість депо-
нованих у цій фінансово-кредитній установі 
акцій чи облігацій емітента, що не є рези-
дентом України.

Депозитний (ощадний) сертифі-
кат — письмове свідоцтво банку продепону-
вання грошових коштів, яке засвідчує право 
вкладника на одержання після закінчення 
встановленого строку суми депозиту і про-
центів по ньому.

Депонент (лат. deponens — той, що від-
кладає) — власник цінних паперів, співвлас-
ники цінних паперів, нотаріус, на депозит 
якого внесено цінні папери, яким рахунок у 

цінних паперах відкривається депозитарною 
установою на підставі відповідного договору 
про обслуговування рахунка в цінних папе-
рах, а також депозитарна установа, яка від-
криває собі рахунок у цінних паперах на під-
ставі наказу керівника цієї депозитарної 
установи. Національний банк України може 
бути депонентом у випадках, передбачених 
законом.

Депонування — здача на зберігання в 
кредитні або інші установи грошей, цінних 
паперів та інших цінностей.

Депонування цінних паперів — пере-
дача власником належних йому цінних папе-
рів зберігачу або передавання цінних паперів 
від зберігача до депозитарія, або передача 
емітентом глобального сертифікату власного 
випуску цінних паперів до депозитарія для 
здійснення депозитарної діяльності.

Депопуляція населення (від лат. de — 
зниження і populus — народ) — природне 
зменшення чисельності населення внаслі-
док перевищення смертності над народжу-
ваністю.

Депортація (лат. deportatio — вигнання, 
заслання) — примусова висилка особи до ін-
шої держави, зазвичай під конвоєм. Депорта-
ція нерідко застосовується щодо іноземних 
громадян або осіб без громадянства, які неза-
конно в’їхали в іншу державу, а також в разі 
втрати або припинення законних підстав для 
подальшого перебування (проживання).

Депресивна територія — регіон чи 
його частина (район, місто обласного зна-
чення), рівень розвитку якого є найнижчим 
серед територій відповідного типу.

Депривація — тривале, більш-менш по-
вне позбавлення людини сенсорних вра-
жень. Термін “депривація” застосовується у 
тих випадках коли порушуються зв’язки 
прихильності.

Депутат ради. Повноваження депутата 
ради починаються з моменту офіційного 
оголошення відповідною територіальною 
виборчою комісією на сесії ради рішення 
про підсумки виборів та визнання повнова-
жень депутатів і закінчуються в день першої 
сесії ради нового скликання. Повноваження 
депутата можуть бути припинені достроково 
у випадках, передбачених законом. Депутат 
представляє інтереси всієї територіальної 
громади, має всю повноту прав, що забезпе-
чують його активну участь у діяльності ради 
та утворюваних нею органів, несе обов’язки 
перед виборцями, радою та її органами, ви-
конує їх доручення. Депутат, крім секретаря 
ради, повинен входити до складу однієї з по-
стійних комісій ради.

Депозитарна система України
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Депутатська група — в парламенті 
ряду держав — об’єднання депутатів, які не 
увійшли до парламентських фракцій.

Депутатська (парламентська) ети-
ка (грец. ethika, від ethos — звичка, норов) — 
сукупність моральних і етичних норм внут-
рішньо-парламентського спілкування депу-
татів; не тільки моральна, але також і 
юридичний обов’язок кожного депутата; 
забез печується відповідно засобами як гро-
мадського, так і дисциплінарного впливу. 

Депутатська недоторканість — пра-
вова гарантія, що забезпечує безперешкодне 
та ефективне здійснення депутатами парла-
менту або іншого представницького органу 
своїх прав та обов’язків. Полягає в тому, що 
депутат не може піддаватися затриманню 
або арешту, проти нього не може порушува-
тися кримінальна справа без згоди палати, 
членом якої він є. В деяких країнах таку зго-
ду може дати в перервах між сесіями парла-
менту бюро палати, постійно діючий орган 
парламенту. Винятки можливі у разі, коли 
депутата затримали на місці злочину. Д. н. 
може поширюватися на весь строк обрання 
чи тільки на період сесії. Згідно з Конститу-
цією України, народні депутати не можуть 
бути притягнені до кримінальної відпові-
дальності, затримані чи заарештовані без 
згоди Верховної Ради України.

Депутатська фракція — це депутат-
ське об’єднання в парламенті, сформоване 
на основі виборчого об’єднання, що пройшов 
в парламент по загальнодержавному округу і 
одномандатних виборчих округах і яка під-
лягає обов’язковій реєстрації.

Депутатський запит — звернення де-
путата представницького органу до органу 
державного управління або до посадової 
особи з вимогою про надання інформації і 
роз’яснень з питань, що належать до компе-
тенції цієї представницької установи. 

Дерево базових елементів управлін-
ня — ієрархічна модель, що містить такі рів-
ні: проблеми, цілі, функції, структури, за-
вдання, рішення, впливи та оцінки.

Дерево рішень — структурна модель 
процесу прийняття рішень, що охоплює його 
елементи за рівнями (цілі, завдання, робочі 
заходи) і зв’язки між ними (включення або 
підпорядкованість). Є інструментом програм-
но-цільового управління. Формування дере-
ва рішень передбачає вибір головної мети та 
її декомпозицію до рівня робочих заходів, з 
вирішення яких можна починати роботу 
щодо досягнення мети. Кількісна оцінка еле-
ментів дерева рішень з використанням кое-
фіцієнтів значущості (вагомості) дає змогу 

раціонально розподілити ресурси, виділені 
для досягнення поставленої мети.

Дерегулювання (від лат. de… — пре- 
фікс, що означає скасування, припинення, і 
regulare — впорядковувати) — сукупність 
заходів, спрямованих на зменшення дер-
жавного регулювання або втручання дер-
жавних органів у певну сферу суспільної 
діяльності, усунення правових, адміністра-
тивних, економічних, організаційних та ін-
ших перешкод у розвитку цієї сфери, змен-
шення кількості регулювань і спрощення їх 
змісту, створення передумов для запрова-
дження саморегулювання у визначеній 
сфері.

Держава — особлива форма організації 
суспільства, що характеризується суверен-
ною владою, політичним і публічним харак-
тером, реалізацією своїх повноважень на пев-
ній території через діяльність спеціально 
створених органів та організацій, наданням 
своїм рішенням обов’язкової правової форми, 
установленням податків з метою ефективно-
го функціонування механізму влади та реалі-
зацією загальносоціальних повноважень. У 
вузькому розумінні Д. ідентифікується з 
адміністративно-розпорядчими органами та 
системою правових норм, що визначають їх 
функціонування. Д. харак тери зується низ-
кою ознак, що, по-перше, відрізняють її від 
суспільної влади в додержавний період і, по-
друге, підтверджують її роль як основного 
знаряддя здійснення політичної влади.

Держава-нація (англ. State-Nation) — 
державне утворення, в якому титульний ет-
нос визнається державотворчим, генерато-
ром розвитку суспільства і гарантом забез-
печення соціально-гуманітарних прав 
національних меншин. Держави завжди 
були схильні до змагальності, збройних кон-
фліктів, щоб вирішити питання, які зайшли 
в глухий кут. Держави, аби зберегти свої ін-
ститути, забезпечити повноцінний держав-
ний устрій, застосовують і застосовувати-
муть інструменти насильства щодо окремих 
громадян, груп населення. Держава — єдина 
форма об’єднання людей, відома у світі, яка 
має легітимне право на здійснення насиль-
ства щодо своїх громадян. Національна дер-
жава за своїм визначенням виконує, по-
перше, стратегічну національну місію, за 
якою стоїть більшість населення і, по-друге, 
сприяє реалізації основних функцій грома-
дянського демократичного суспільства, 
включаючи питання гармонійного розвитку 
національних меншин.

Держава перебування — держава, на 
території якої трудовий мігрант здійснював, 

Держава перебування
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здійснює або має намір здійснювати оплачу-
вану діяльність, не заборонену законодав-
ством цієї держави.

Держава поліетнічна (моноетніч-
на) — Д. п. характеризується спільністю 
проживання на її території двох і більше ет-
носів або етнічних груп. У більшості країн є 
кількісно переважаючі групи населення зі 
своєю спільною історією та культурою і мен-
ші етнічні групи, кожна з яких має свої ха-
рактерні особливості. Таким чином, у широ-
кому значенні поліетнічність (багатонаціо-
нальність) притаманна майже всім країнам 
сучасного світу. Держава моноетнічна в ет-
нічному розумінні цього слова на сьогодні 
не існує. Щоправда, є такі держави, які за 
своїм етнічним складом тяжіють до моноет-
нічності (однонаціональності). Прикладом 
може бути Японія, де понад 97 % населення 
становлять етнічні японці. Державою з чітко 
визначною однонаціональною орієнтацією є 
Ізраїль, проте за своїм етнічним складом 
вона не відповідає цьому, оскільки та части-
на населення, що складається з емігрантів, 
перебуває, зазвичай, у змішаних шлюбах. 
Можна віднести до моноетнічних також дер-
жави, в яких більшість населення складає 
титульна нація. Наприклад, у Вірменії ві-
рмени становлять 95,6 %, греки в Греції — 98, 
датчани в Данії — 98, поляки у Польщі — по-
над 95, фіни у Фінляндії — 93, чехи в Чехії — 
95, французи у Франції — понад 90. Проте 
різниця історичних умов розвитку, форм ор-
ганізації влади та особливостей державної 
етнонаціональної політики цих держав за-
стерігає від такого узагальнення.

Державна влада — це така форма дер-
жавної влади, яка виражає свою економічно 
і політично панівну спільність і спирається 
на спеціальний апарат примусу, має моно-
польне право видавати закони й інші розпо-
рядження, обов’язкові для всього населення.

Державна комісія з проведення в 
Україні адміністративної реформи — 
утворений Указом Президента України від 
7 липня 1997 р. № 620/97 постійно діючий 
координаційний орган з питань здійснення в 
Україні адміністративної реформи. Цим ука-
зом було встановлено такі основні завдання 
цієї комісії: 

— розроблення Концепції адміністратив-
ної реформи, визначення органі заційно-право-
вих засад, стратегії і тактики її проведення; 

— розроблення конкретних механізмів і 
строків упровадження адміністративної ре-
форми; 

— підготовка пропозицій щодо: структу-
ри органів виконавчої влади з поступовим 

переходом від галузевого до функціонально-
го принципу побудови міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, що 
має привести до спрощення й підвищення 
ефективності управління, скорочення непо-
трібних ланок управління; запровадження 
дієвої системи державного контролю; пере-
будови державної фінансової системи, 
структури, функцій і методів діяльності міс-
цевих органів виконавчої влади; дерегуляції 
та спрощення системи управлінських по-
слуг, які надаються на різних рівнях вико-
навчої влади фізичним та юридичним осо-
бам; удосконалення законодавчої бази адмі-
ністративних правовідносин, економічних 
засад діяльності органів державної влади, 
впровадження дієвих адміністративних про-
цедур; запровадження в Україні раціональ-
ного адміністративно-територіального поді-
лу; реформування системи підготовки та пе-
репідготовки управлінських кадрів; 

— експертна оцінка концепцій і проектів 
нормативно-правових актів, спрямованих на 
створення правової бази адміністративної 
реформи; аналіз діяльності органів виконав-
чої влади та органів місцевого самовряду-
вання щодо здійснення адміністративної ре-
форми та надання допомоги в її проведенні; 
розгляд пропозицій і програм наукового, 
матеріально-технічного, кадрового та фінан-
сового забезпечення адміністративної ре-
форми. Д. к. п. У. а. р. для виконання покла-
дених на неї завдань було надано право: 
одержувати у встановленому порядку безо-
платно від центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ і ор-
ганізацій інформацію, необхідну для її робо-
ти; організовувати розроблення концепцій, 
цільових програм, проектів нормативно-
правових актів та проведення наукових до-
сліджень комплексного характеру у сфері 
державного управління та адміністративної 
реформи; попередньо розглядати проекти 
нормативно-правових актів з питань прове-
дення адміністративної реформи; заслухову-
вати інформацію керівників міністерств, ін-
ших центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, а також органів місцевого 
самоврядування з питань проведення в 
Україні адміністративної реформи; залучати 
до роботи спеціалістів центральних та місце-
вих органів виконавчої влади, незалежних 
експертів, провідних учених, фахівців-
практиків, у тому числі на договірній основі; 
утворювати цільові робочі групи для підго-
товки проектів нормативно-правових актів, 
проведення експертних оцінок цих проектів 
та наукових досліджень; організовувати ви-
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вчення досвіду підготовки і проведення ад-
міністративної реформи в іноземних держа-
вах; використовувати технічну допомогу 
міжнародних організацій; вивчати роботу 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
із здійснення адміністративної реформи; 
проводити наукові конференції, семінари, 
наради тощо.

Державна мова — українська мова, 
якій Конституцією України надано статус 
мови офіційного спілкування посадових осіб 
державних органів та органів місцевого са-
моврядування під час виконання посадових 
обов’язків, а також мови діловодства і доку-
ментації цих органів та посадових осіб.

Державна політика щодо служби в 
органах місцевого самоврядування 
здійснюється за такими напрямами: 

— законодавче врегулювання служби в 
органах місцевого самоврядування та 
забезпечення її ефективності; 

— захист прав місцевого самоврядування; 
— організація підготовки та перепідго-

товки кадрів для служби в органах 
місцевого самоврядування; 

— правовий та соціальний захист поса-
дових осіб місцевого самоврядування; 

— методичне та інформаційне забезпе-
чення служби в органах місцевого са-
моврядування.

Державна регіональна політика — 
система цілей, заходів, засобів та узгодже-
них дій центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самовря-
дування та їх посадових осіб для 
забезпечення високого рівня якості життя 
людей на всій території України з урахуван-
ням природних, історичних, екологічних, 
економічних, географічних, демографічних 
та інших особливостей регіонів, їх етнічної і 
культурної самобутності.

Державна регіональна політика у 
вузькому розумінні — сукупність страте-
гічних заходів, засобів, механізмів, інстру-
ментів та взаємоузгоджених дій органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
для забезпечення розвитку держави в ціло-
му та сталого збалансованого розвитку її ре-
гіонів відповідно до поставлених цілей; ство-
рення повноцінного життєвого середовища 
для людей на усій території держави; забез-
печення просторової єдності держави.

Державна регіональна політика у 
широкому розумінні — різновид міжна-
родної, державної та внутрішньодержавної 
діяльності політичних суб’єктів з метою 
створення та перерозподілу економічних, со-

ціальних та інших ресурсів між регіонами 
заради досягнення визначених стратегічних 
цілей регіонального розвитку.

Державна регуляторна політика у 
сфері господарської діяльності — на-
прям державної політики, спрямований на 
вдосконалення правового регулювання гос-
подарських відносин, а також адміністратив-
них відносин між регуляторними органами 
або іншими органами державної влади та 
суб’єктами господарювання, недопущення 
прийняття економічно недоцільних та не-
ефективних регуляторних актів, зменшення 
втручання держави у діяльність суб’єктів 
господарювання та усунення перешкод для 
розвитку господарської діяльності, що здій-
снюється в межах, у порядку та у спосіб, що 
встановлені Конституцією та законами 
України.

Державна служба — це публічна, про-
фесійна, політично неупереджена діяльність 
із практичного виконання завдань і функцій 
держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загаль-
нодержавному, галузевому і регіональ-
ному рівнях та підготовки пропозицій 
стосовно її формування, у тому числі 
розроблення та проведення експерти-
зи проектів програм, концепцій, стра-
тегій, проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, проектів 
міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної по-
літики, виконання загальнодержав-
них, галузевих і регіональних про-
грам, виконання законів та інших 
нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і 
якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та 
контролю за дотриманням законодав-
ства;

5) управління державними фінансовими 
ресурсами, майном та здійснення 
контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних 
органів;

7) реалізації інших повноважень держав-
ного органу, визначених законодав-
ством.

Державна служба припиняється:
1) у разі втрати права на державну служ-

бу або його обмеження;
2) у разі закінчення строку призначення 

на посаду державної служби 
3) за ініціативою державного службовця 

або за угодою сторін;
4) за ініціативою суб’єкта призначення;

Державна служба



170

5) у разі настання обставин, що склалися 
незалежно від волі сторін;

6) у разі незгоди державного службовця 
на проходження державної служби у 
зв’язку із зміною її істотних умов;

7) у разі досягнення державним служ-
бовцем 65-річного віку, якщо інше не 
передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передба-
ченої Законом України “Про очищен-
ня влади”.

Державна таємниця (також — секрет-
на інформація) — вид таємної інформації, 
що охоплює відомості у сфері оборони, еко-
номіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, 
державної безпеки та охорони правопорядку, 
розголошення яких може завдати шкоди на-
ціональній безпеці країни та які визнані у 
порядку, встановленому законом, держав-
ною таємницею і підлягають охороні держа-
вою.

Державна територія (англ. state 
territory) у широкому сенсі — територія, що 
належить певній державі. У геофізичному 
сприйманні під територією розуміється про-
стір земної кулі, що включає її сухопутні, 
водні, повітряні, космічні райони і земні над-
ра. У міжнародно-правовому сенсі поняття 
“територія” має інше трактування, і залежно 
від характеру пануючої над нею юрисдикції і 
правового статусу, що формується цією 
юрисдикцією, поділяється на три типи: дер-
жавна територія; територія з міжнародним 
правовим режимом; територія зі змішаним 
правовим режимом.

Державна фармакопея України — 
правовий акт, який містить загальні вимоги 
до лікарських засобів, фармакопейні статті, а 
також методики контролю якості лікарських 
засобів. 

Державна цільова програма Украї-
ни — це комплекс взаємопов’язаних завдань 
і заходів, спрямованих на розв’язання най-
важливіших проблем розвитку держави, 
окремих галузей економіки або адміні-
стративно-територіальних одиниць, здій-
снюються з використанням коштів Держав-
ного бюджету України та узгоджені за стро-
ками виконання, складом виконавців, 
ресурсним забезпеченням. 

Державне замовлення — видається 
державними органами. Д. з. на виготовлення 
продукції, випуск товарів, проведення робіт, в 
яких зацікавлена держава оплачується, з ко-
штів державного бюджету. Таке замовлення 
може виконуватися не тільки державними, а 
й іншими підприємствами. Замовлення за-
звичай здійснюється на конкурентній основі. 

Державне замовлення на висвітлен-
ня діяльності органів державної вла-
ди — замовлення на висвітлення діяльності 
Верховної Ради України, Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, розміщення 
якого забезпечує Національна рада України 
на каналах телерадіоорганізацій України, 
яке оформляються відповідно до постанов 
Верховної Ради України, розпорядженнями 
Президента України, Кабінету Міністрів 
України.

Державне запозичення — операції, 
пов’язані з отриманням державою кредитів 
(позик) на умовах повернення, платності та 
строковості з метою фінансування держав-
ного бюджету.

Державне іномовлення України — 
мовлення, спрямоване на інформування про 
події в Україні, що здійснюється у формі ін-
формаційних повідомлень, новин, програм 
(передач) з використанням технічних засо-
бів телерадіокомунікацій, а також інші фор-
ми діяльності, передбачені законодавством.

Державне підприємство — підприєм-
ство, що діє на основі державної власності, 
або підприємство, у статутному капіталі яко-
го частка державної власності становить 50 і 
більше відсотків.

Державне прогнозування економіч-
ного і соціального розвитку — науково 
обґрунтоване передбачення напрямів розви-
тку країни, окремих галузей економіки або 
окремих адміністративно-територіальних 
оди ниць, можливого стану економіки та со-
ціальної сфери в майбутньому, а також аль-
тернативних шляхів і строків досягнення 
параметрів економічного і соціального роз-
витку. Прогноз економічного і соціального 
розвитку є засобом обґрунтування вибору 
тієї чи іншої стратегії та прийняття конкрет-
них рішень державними органами, органами 
місцевого самоврядування щодо регулюван-
ня соціально-економічних процесів.

Державне регулювання зайнятості — 
формування й реалізація державної політики 
у сфері зайнятості населення з метою ство-
рення умов для забезпечення повної та про-
дуктивної вільно обраної зайнятості і соці-
ального захисту у разі настання безробіття.

Державне регулювання ринків фі-
нансових послуг — здійснення державою 
комплексу заходів щодо регулювання та на-
гляду за ринками фінансових послуг з ме-
тою захисту інтересів споживачів фінансо-
вих послуг та запобігання кризовим явищам.

Державне регулювання ринку цін-
них паперів — здійснення державою комп-
лексних заходів щодо упорядкування, 

Державна таємниця
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контролю, нагляду за ринком цінних паперів 
та їх похідних та запобігання зловживанням 
і порушенням у цій сфері.

Державне сховище дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння Украї-
ни — організація, що входить до сфери 
управління Міністерства фінансів України і 
забезпечує закупівлю коштом державного 
бюджету, приймання, зберігання, продаж до-
рогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утво-
рення та напівдорогоцінного каміння у будь-
якому вигляді та стані. 

Державне управління в Україні 
1800–1900 рр. Після ліквідації у 1781–
1782 рр. полково-сотенного адміністратив-
ного устрою Наддніпрянської України, що 
входила до складу Російської імперії, на її 
території поступово утвердився загальноро-
сійський адміністративний устрій з поділом 
на генерал-губернаторства, губернії, повіти. 
Очолював державне управління імператор й 
органи державної влади імперії у Санкт-
Петербурзі (Ради, Комітети, Сенат, галузеві 
міністерства). У 1796 р. Лівобережжя було 
перетворене на Малоросійську губернію, 
Слобожанщина — на Слобідсько-Українську 
губернію. У 1802 р. Малоросійська губернія 
була ліквідована, і натомість створено Чер-
нігівську та Полтавську губернії. У 1835 р. 
Слобідсько-Українську губернію перейме-
новано в Харківську губернію. Правобереж-
на Україна була поділена на три губернії: 
Київську, Волинську і Подільську. Новоро-
сійська губернія, до якої увійшли Південна 
Україна і Крим, у 1802 р. була поділена на 
три губернії: Катеринославську, Херсонську 
і Таврійську. У 1812 р. після приєднання 
Бессарабії було створено Новоросійсько-
Бессарабське генерал-губернаторство, до 
якого входили Херсонська, Катеринослав-
ська, Таврійська губернії та Бессарабська об-
ласть. Після польського повстання 1830–
1831 рр., у лютому 1832 р. було створено 
Київ ське генерал-губернаторство, до якого 
входили Київська, Подільська і Волинська 
губернії. Таким чином, у Наддніпрянській 
Україні запроваджувалося 9 губерній: Черні-
гівська, Полтавська, Харківська, Київська, 
Подільська, Волинська, Катеринославська, 
Херсонська і Таврійська, які входили до 
трьох генерал-губернаторств: Малоросій-
ського, Київського та Новоросійсько-Бесса-
рабського. Така система адміністративного 
поділу в незмінному вигляді проіснувала до 
початку ХХ ст.

Державне управління в Україні на 
початку ХХ ст. Розвиток капіталізму в Ро-

сії зумовив зміни в її державному ладі, що 
певною мірою знаменували перехід держави 
від самодержавного до конституційного 
правління. Революційні події 1905 р. приму-
сили царя Миколу II проголосити у Мані-
фесті від 17 жовтня 1905 р. створення парла-
менту — Державної думи для попереднього 
розроблення і обговорення законодавчих 
пропозицій, які потім мали надсилатися че-
рез Державну раду імператору для затвер-
дження. Маніфест проголошував засади 
буржуазного конституціоналізму через за-
снування парламенту. З уведенням до дер-
жавного механізму Російської імперії Дер-
жавної думи цар сам вже не міг приймати 
закони. Він мав право затверджувати (або не 
затверджувати) те, що розглядалося Дер-
жавною думою. Прийнятий Державною ду-
мою законопроект надходив до Державної 
ради, яка могла його відхилити. Державна 
рада мала рівні з Державною думою права. 
Водночас вона відігравала консервативну 
роль, яка забезпечувалася насамперед її скла-
дом. Державна рада утворювалася з членів, 
які призначалися імператором, і членів, які 
обиралися на корпоративній основі. Голова і 
віце-голова Державної ради щорічно призна-
чалися імператором з членів Ради за призна-
ченням. Повний склад виборних членів Дер-
жавної ради становив 102 особи. Вони обира-
лися за указом імператора різними 
установами і групами населення на 9 років. 
Будучи консервативним органом, Державна 
рада була покликана, за задумом її реоргані-
заторів, стримувати ліберальні пори ван ня 
Державної думи. Законопроекти, що надій-
шли до Державної думи і схвалені як нею, 
так і Державною радою, так само як і законо-
проекти, запропоновані Державною радою і 
схвалені як нею, так і Державною думою, по-
давалися імператору для затвердження. Без 
цього затвердження жоден закон не міг бути 
впровадженим. 

Державний банк — банк, 100 відсотків 
статутного капіталу якого належать державі.

Державний борг — загальна сума бор-
гових зобов’язань держави з повернення 
отриманих та непогашених кредитів (позик) 
станом на звітну дату, що виникають внаслі-
док державного запозичення;

Державний герб — офіційний відміт-
ний знак, емблема держави, як і Державний 
прапор та Державний гімн, є символом дер-
жави. Зображується на прапорах, грошових 
знаках, бланках і печатках державних орга-
нів і деяких офіційних документах. Відтво-
рюється зображення державного герба, неза-
лежно від його розмірів, завжди має в точ-
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ності відповідати затвердженому законом 
опису, кольоровому або чорно-білому зобра-
женню. 

Державний гімн (грец. hύmnos — уро-
чиста похвальна пісня) — урочиста пісня 
програмного характеру, що супроводжується 
музичною мелодією і є офіційним символом 
держави. 

Державний гімн України — один із 
трьох державних символів України. Д. г. У. 
України є національний гімн на музику М. 
Вербицького із словами першого куплету та 
приспіву твору П. Чубинського в такій ре-
дакції: 

“Ще не вмерла України і слава, і воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

Приспів: 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
І покажем, що ми, браття, козацького 
роду”. 
Гімн — це урочистий музичний твір на 

вірші програмного характеру, музична емб-
лема держави. Йому належить значна роль у 
суспільно-політичному житті як одному із 
символів країни, а також як засобу масової 
агітації, згуртування народу. У давнину гім-
ни виконували функцію молитовних звер-
нень до богів або бойових гасел-закликів. 
Так, відомо, що у битві з татаро-монголами 
на річці Калка 1224 р. княжі дружини Київ-
ської Русі співали перед боєм гімн “С нами 
Бог, розумійте язици”. А у 1410 р. в битві під 
Грюнвальдом, де разом з польськими 
литовсько-руські війська завдали нищівної 
поразки тевтонцям, лунало співзвернення до 
Богородиці Діви. Ще більшого поширення 
набули гімнові пісні за козацької доби. Їх ви-
конували не лише для підняття духу перед 
боєм, а й під час виснажливих походів. До-
бре відомі тогочасні пісні “За світ встали ко-
заченьки”, “Гей, не дивуйтесь добрії люди”, 
“Гей, на горі там женці жнуть”, “Нумо хлопці 
до зброї” та ін. У подальшому українські 
землі були поділені між Російською та 
Австро-Угорською імперіями. Наддніпрян-
ська Україна перебувала під гнітом Росії і її 
жорсткої цензури щодо всього, що мало 
український патріотичний характер. Життя 
на західній Україні в культурному плані 
було дещо вільнішим, особливо після рево-
люційних подій в Австро-Угорщині 1848–
1849 рр., що дістали назву “Весна народів”. 
Виникає низка пісень, які покликані підно-
сити українську національну свідомість. Се-
ред них варто зазначити такі: “Я щасний, 

руську матір маю” (слова С. Литвиновича), 
“Де єсть руська Отчина”, “Мир вам, браття, 
всім приносим” та “Я русин був, єсть і буду”. 
Однак роль гімну, який об’єднав серця всіх 
українців, судилося відіграти пісні, яку на-
писав виходець з Київщини. Автор Д. г. У., 
видатний учений-етнограф, поет і журна-
ліст, юрист, активний діяч українського гро-
мадського руху, Павло Чубинський народив-
ся 15(27) січня 1839 р. на хуторі Чубинський 
біля містечка Бориспіль Переяславського 
повіту Полтавської губернії.

Державний експерт з питань таєм-
ниць — посадова особа, уповноважена здій-
снювати відповідно до вимог закону відне-
сення інформації до державної таємниці у 
сфері оборони, економіки, науки і техніки, 
зовнішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку, зміни ступеня се-
кретності цієї інформації та її розсекречу-
вання.

Державний захист осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії ко-
рупції. Особа, яка надає допомогу в запобі-
ганні і протидії корупції (викривач), — особа, 
яка за наявності обґрунтованого переконан-
ня, що інформація є достовірною, повідомляє 
про порушення вимог закону іншою особою. 
Особи, які надають допомогу в запобіганні і 
протидії корупції, перебувають під захистом 
держави. За наявності загрози життю, житлу, 
здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу 
в запобіганні і протидії корупції, або їх 
близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідо-
мленням про порушення вимог цього Закону, 
правоохоронними органами до них можуть 
бути застосовані правові, органі заційно-
технічні та інші спрямовані на захист від 
протиправних посягань заходи, передбаче-
ні Законом України “Про забезпечення без-
пеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві”. Інформація про викривача 
може бути розголошена лише за його згодою, 
крім випадків, встановлених законом.

Державний інвестиційний проект — 
інвестиційний проект, що реалізується шля-
хом державного інвестування в об’єкти дер-
жавної власності з використанням держав-
них капітальних вкладень та/або кредитів 
(позик), залучених державою або під дер-
жавні гарантії;

Державний карантинний фітосані-
тарний контроль — заходи щодо виявлен-
ня карантинних об’єктів, встановлення ка-
рантинного фітосанітарного стану підкаран-
тинних об’єктів, здійснення державного 
карантинного фітосанітарного нагляду за 
дотриманням законодавства України у сфері 
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забезпечення карантину рослин, правил і 
норм забезпечення карантину рослин.

Державний класифікатор відхо-
дів — систематизований перелік кодів і назв 
відходів, призначений для використання в 
державній статистиці з метою надання різ-
нобічної та обґрунтованої інформації про 
утворення, накопичення, оброблення (пере-
роблення), знешкодження та видалення від-
ходів. 

Державний комітет — центральний 
орган виконавчої влади; здійснює галузеве 
управління.

Державний контракт — договір, укла-
дений державним замовником з виконавцем, 
який передбачає зобов’язання сторін та їх 
відповідальність за виконання державного 
замовлення.

Державний контроль за діяльністю 
органів і посадових осіб місцевого са-
моврядування — може здійснюватися 
лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та за-
конами України, і не повинен призводити до 
втручання органів державної влади чи їх по-
садових осіб у здійснення органами місцево-
го самоврядування наданих їм власних по-
вноважень.

Державний кордон України — лінія 
і вертикальна поверхня, що проходить по 
цій лінії, які визначають межі території 
України — суші, вод, надр, повітряного 
простору.

Державний лад — система соціальних, 
економічних і політичних відносин, які за-
кріплені нормами конституційного права.  
Д. л. визначає основні організаційні форми 
та інститути механізму політичної влади в 
державі. Д. л. може відрізнятися від консти-
туційного ладу, якщо дія держави на су-
спільство чиниться в обхід Конституції та ін-
ших легітимних джерел права, з порушенням 
обов’язків громадянином і суспільством.

Державний прапор — один з основних 
символів держави, його офіційний відміт-
ний знак, емблема. Опис державного прапо-
ра встановлюється зазвичай конституцією 
або спеціальним законом. Державний пра-
пор є символом суверенітету держави. Являє 
собою одноколірне або багатобарвне полот-
нище з державним гербом чи іншою ембле-
мою або без таких. 

Державний прапор України — один з 
державних символів України, що являє со-
бою стяг із двох рівновеликих горизонталь-
них смуг синього і жовтого кольорів. Дер-
жавний прапор символізує суверенітет дер-
жави і уособлює політичні, соціальні й 

історичні ідеї народу. Д. п. У. є національний 
прапор, що відображає сформовані протягом 
століть соціокультурні традиції українського 
народу. Синьо-жовтий колір Д. п. У. найчас-
тіше інтерпретується через образи чистого 
неба та зрілого хлібного лану, що означають 
миролюбність Української держави, її при-
родні багатства та працелюбність україн-
ського народу. Синій і жовтий кольори як 
кольори національного прапора здавна були 
у широкому вжитку в народів, що населяли 
українські землі, вони є геральдичними ко-
льорами гербів багатьох українських міст. 
Жовто-синій колір мав перший прапор Укра-
їнської Народної Республіки. У 1917 р. 
синьо-жовтий прапор був державним симво-
лом Західно-Української Народної Республі-
ки, а в 1939 р. затверджений як державний 
для Карпатської України. Постановою Вер-
ховної Ради України “Про Державний пра-
пор України” від 28 січня 1992 р. № 2067-ХІІ 
затверджено Державним прапором України 
національний прапор, що являє собою пря-
мокутне полотнище, яке складається з двох 
рівних за шириною горизонтально розміще-
них смуг: верхньої — синього кольору, ниж-
ньої — жовтого кольору із співвідношенням 
ширини прапора до його довжини 2:3. Д. п. У. 
як один із державних символів України ви-
значено ст. 20 Конституції України.

Державний реєстр банків — реєстр, 
що ведеться Національним банком України і 
містить відомості про державну реєстрацію 
усіх банків.

Державний режим — система заснова-
них на нормах права методів, способів та 
прийомів здійснення державної влади. 
Д. р. — це спосіб здійснення державної влади 
певними методами. Д. р. — це характеристи-
ка форми держави, що вказує на сукупність 
методів, прийомів, способів і засобів, якими 
здійснюється влада в державі, і характеризує 
ступінь політичної свободи, правове поло-
ження особи в суспільстві, а також тип полі-
тичної системи, що панує в країні (режим 
взагалі — це управління, сукупність засобів і 
методів здійснення економічної і політичної 
влади). На відміну від форми державного 
правління та форми державного устрою, які 
характеризують організаційну сторону фор-
ми держави, Д. р. найшвидше реагує на змі-
ни в суспільному житті, характеризує поря-
док діяльності держави, визначає її функціо-
нальне спрямування. За різних форм 
правління та державного устрою може існу-
вати один і той самий Д. р. Наприклад, за 
формою державного правління Великобри-
танія — монархія, Німеччина — республіка, а 
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за формою державного режиму — ці держави 
є демократичними.

Державний резерв — особливий дер-
жавний запас матеріальних цінностей, при-
значених для використання в цілях і в по-
рядку, передбачених законом. У складі Д. р. 
створюється незнижуваний запас матері-
альних цінностей (постійно підтримуваний 
обсяг їх зберігання). До складу Д. р. вхо-
дять: 

• мобілізаційний резерв — запаси мате-
ріально-технічних і сировинних ре-
сурсів, призначених для забезпечення 
розгортання виробництва військової 
та іншої промислової продукції, ре-
монту військової техніки та майна в 
особливий період, розгортання у воєн-
ний час робіт по відновленню заліз-
ничних та автомобільних шляхів, мор-
ських і річкових портів, аеродромів, 
ліній і споруд зв’язку, газо-, нафтопро-
дуктопроводів, систем енерго- і водо-
постачання для організації безпере-
бійної роботи промисловості, тран-
спорту і зв’язку, надання медичної 
допомоги; 

• запаси сировинних, матеріально-тех-
ніч них і продовольчих ресурсів для 
забезпечення стратегічних потреб дер-
жави; 

• запаси матеріально-технічних ресурсів 
для виконання першочергових робіт 
під час ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій та для виконання інших 
заходів, передбачених зако но давством. 

Державний секретар міністерства — 
є вищою посадовою особою з числа держав-
них службовців міністерства. Д. с. м. підзвіт-
ний і підконтрольний міністру. Державний 
секретар міністерства призначається на по-
саду Кабінетом Міністрів України за подан-
ням Комісії з питань вищого корпусу дер-
жавної служби строком на п’ять років з пра-
вом повторного призначення.

Державний службовець — це грома-
дянин України, який займає посаду держав-
ної служби в органі державної влади, іншо-
му державному органі, його апараті (секре-
таріаті), одержує заробітну плату за рахунок 
коштів державного бюджету та здійснює 
встановлені для цієї посади повноваження, 
безпосередньо пов’язані з виконанням за-
вдань і функцій такого державного органу, а 
також дотримується принципів державної 
служби.

Д. с. має право на:
1) повагу до своєї особистості, честі та 

гідності, справедливе і шанобливе 

ставлення з боку керівників, колег та 
інших осіб;

2) чітке визначення посадових обов’яз ків;
3) належні для роботи умови служби та 

їх матеріально-технічне забезпечення;
4) оплату праці залежно від займаної по-

сади, результатів службової діяльнос-
ті, стажу державної служби та рангу;

5) відпустки, соціальне та пенсійне за-
безпечення відповідно до закону;

6) професійне навчання, зокрема за дер-
жавні кошти, відповідно до потреб 
державного органу;

7) просування по службі з урахуванням 
професійної компетентності та сум-
лінного виконання своїх посадових 
обов’язків;

8) участь у професійних спілках з метою 
захисту своїх прав та інтересів;

9) участь у діяльності об’єднань грома-
дян, крім політичних партій у випад-
ках, передбачених законом;

10) оскарження в установленому законом 
порядку рішень про накладення дис-
циплінарного стягнення, звільнення з 
посади державної служби, а також ви-
сновку, що містить негативну оцінку 
за результатами оцінювання його 
службової діяльності;

11) захист від незаконного пересліду-
вання з боку державних органів та їх 
посадових осіб у разі повідомлення 
про факти порушення вимог цього 
Закону;

12) отримання від державних органів, під-
приємств, установ та організацій, ор-
ганів місцевого самоврядування необ-
хідної інформації з питань, що нале-
жать до його повноважень, у випадках, 
встановлених законом;

13) безперешкодне ознайомлення з доку-
ментами про проходження ним дер-
жавної служби, у тому числі висно-
вками щодо результатів оцінювання 
його службової діяльності;

14) проведення службового розслідуван-
ня за його вимогою з метою зняття 
безпідставних, на його думку, звинува-
чень або підозри.

Д. с. зобов’я за ний:
1) дотримуватися Конституції та законів 

України, діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами 
України;

2) дотримуватися принципів державної 
служби та правил етичної поведінки;

3) поважати гідність людини, не допус-

Державний резерв
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кати порушення прав і свобод людини 
та громадянина;

4) з повагою ставитися до державних 
символів України;

5) обов’язково використовувати дер-
жавну мову під час виконання своїх 
посадових обов’язків, не допускати 
дискримінацію державної мови і про-
тидіяти можливим спробам її дискри-
мінації;

6) забезпечувати в межах наданих повно-
важень ефективне виконання завдань 
і функцій державних органів;

7) сумлінно і професійно виконувати 
свої посадові обов’язки;

8) виконувати рішення державних орга-
нів, накази (розпорядження), дору-
чення керівників, надані на підставі та 
у межах повноважень, передбачених 
Конституцією та законами України;

9) додержуватися вимог законодавства у 
сфері запобігання і протидії корупції;

10) запобігати виникненню реального, по-
тенційного конфлікту інтересів під 
час проходження державної служби;

11) постійно підвищувати рівень своєї 
професійної компетентності та удо-
сконалювати організацію службової 
діяльності;

12) зберігати державну таємницю та пер-
сональні дані осіб, що стали йому ві-
домі у зв’язку з виконанням посадо-
вих обов’язків, а також іншу інформа-
цію, яка відповідно до закону не 
підлягає розголошенню;

13) надавати публічну інформацію в ме-
жах, визначених законом.

Д. с. виконують також інші обов’язки, ви-
значені у положеннях про структурні під-
розділи державних органів та посадових ін-
струкціях, затверджених керівниками дер-
жавної служби в цих органах.

У разі виявлення державним службов-
цем під час його службової діяльності або 
поза її межами фактів порушення вимог за-
кону з боку державних органів, їх посадових 
осіб він зобов’язаний звернутися для забез-
печення законності до центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику у сфері 
державної служби.

Державний службовець не має права:
1) бути членом політичної партії, якщо 

такий державний службовець займає 
посаду державної служби категорії 
“А”. На час державної служби на поса-
ді категорії “А” особа зупиняє своє 
членство в політичній партії;

2) обіймати посади в керівних органах 
політичної партії;

3) суміщати державну службу із статусом 
депутата місцевої ради, якщо такий 
державний службовець займає посаду 
державної служби категорії “А”;

4) залучати, використовуючи своє служ-
бове становище, державних службов-
ців, посадових осіб місцевого само-
врядування, працівників бюджетної 
сфери, інших осіб до участі у перед-
виборній агітації, акціях та заходах, 
що організовуються політичними 
партіями;

5) у будь-який інший спосіб використо-
вувати своє службове становище з по-
літичною метою.

У разі реєстрації Д. с. кандидатом у депу-
тати Центральною виборчою комісією, ви-
борчими комісіями, сформованими (утворе-
ними) в установленому порядку, він зобо-
в’язаний в одноденний строк письмово 
повідомити про це керівника державної 
служби.

Д. с. за його заявою надається відпустка 
без збереження заробітної плати на час учас-
ті у виборчому процесі. Зазначена відпустка 
надається за рішенням керівника державної 
служби з дня його повідомлення про участь 
у виборчому процесі і до дня його завершен-
ня відповідно до виборчого законодавства.

Д. с. не має права організовувати і брати 
участь у страйках та агітації (крім випадку, 
передбаченого частиною четвертою цієї 
статті).

Державний суверенітет (фр. souve-
rainetе — верховна влада) — вся повнота за-
конодавчої, виконавчої та судової влади дер-
жави на його території, виключає будь-яку 
іноземну владу, а також підпорядкування 
держави владі іноземних держав у сфері 
міжнародного спілкування, крім випадків 
явно вираженої і добровільної згоди з боку 
держави на обмеження свого суверенітету. 
Носієм державного суверенітету є багатона-
ціональний народ України, який реалізує 
його або безпосередньо через референдум і 
вільні вибори, або через своїх представників 
в органах державної влади і місцевого само-
врядування. Д. с. завжди є повним і винятко-
вим. Суверенітет — одна з невід’ємних влас-
тивостей держави. 

Державний фінансовий моніто-
ринг — сукупність заходів, які здійснюють-
ся суб’єктами Д. ф. м. і спрямовуються на 
виконання вимог законодавства у сфері за-
побігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

Державний фінансовий моніторинг
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фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення:

— Д. ф. м., який проводиться централь-
ним органом виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері запо-
бігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, — сукупність захо-
дів із збору, обробки та аналізу зазначе-
ним органом інформації про фінансові 
операції, що подається суб’єктами пер-
винного і державного фінансового мо-
ніторингу та іншими державними орга-
нами, відпо відними органами інозем-
них держав, іншої інформації, що може 
бути пов’язана з підозрою в легалізації 
(відмиванні) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванні те-
роризму чи фінансуванні розповсю-
дження зброї масового знищення та/
або іншими незаконними фінансовими 
операціями, а також заходів з перевір-
ки такої інформації згідно із законо-
давством України;

— державний фінансовий моніторинг ін-
ших суб’єктів державного фінансового 
моніторингу — сукупність заходів, які 
здійснюються іншими суб’єктами, ви-
значеними частиною третьою статті 5 
цього Закону, і спрямовані на виконан-
ня вимог законодавства у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню теро ризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення.

Державницька ідеологія у процесі 
українського державотворення. Ідея 
української державності пройшла разом з 
усією вітчизняною суспільствознавчою дум-
кою тривалий процес становлення і розви-
тку, в якому можна виокремити чітко озна-
чені етапи. Першим із них був період існу-
вання Київської Русі, від якого до наших 
часів дійшли перші писемні пам’ятки. Його 
початок — “Слово про закон і благодать” ми-
трополита Іларіона, в якому Київську Русь 
зображено як потужну державу, засновану 
на імперській ідеї, в центрі якої стоїть київ-
ський князь як самодержець і намісник Бога 
на землі і зосереджує у своїх руках всю по-
вноту влади. “Повість врем’яних літ” дає зо-
всім інше бачення державності — федератив-
ний союз князівств, поєднаних владою роду 
Рюриковичів, яка освячена церквою. На-
ступним етапом є приєднання українських 

земель до складу Польщі та Великого кня-
зівства Литовського, а пізніше і до держави, 
що утворилася внаслідок цього союзу. При-
єднання частини української еліти до като-
лицького світу відкрило для неї двері про-
відних університетів Західної Європи. За-
вдяки цьому українське політичне мислення 
розвивалося безпосередньо в межах тогочас-
ного загальноєвропейського наукового дис-
курсу. Гуманістичні ідеї проникали в україн-
ське суспільство, а його провідні мислителі 
розробляли концепції держави, виходячи із 
“протоідей” природного права, договірної 
держави, розподілу влади, поваги до індиві-
да як самоцінності, що має невід’ємне право 
на свободу і вільний розвиток. Ці ідеї лягли 
в основу ідеології козацтва, що прийняло на 
себе роль національної еліти після трагічних 
подій кінця XVI ст. — Берестейської унії та 
повстання на чолі з С. Наливайком, що озна-
менувало глибокий соціальний і конфесій-
ний розкол українського суспільства. Ідея 
козацької держави, яка виникла у XVI ст. та 
еволюціонувала від “ягелонського легітиміз-
му”, ідеї Великого князівства Руського та 
“непідлеглого козацького панства”, напри-
кінці XVIII ст. звелася до обстоювання авто-
номних прав Гетьманщини та прохань до ро-
сійських імператорів про повернення старих 
привілеїв. Але й ці прохання були виявом 
великої мужності незначної частини стар-
шини. Козацька Україна полишила своїм на-
щадкам визначений національно-політич-
ний ідеал, що коливався між державною са-
мостійністю і автономією в межах сусідніх 
держав, чи у федеративній сполуці з ними. 
Найвищими виявами державницької думки 
цього періоду були Гадяцький трактат 
1658 р. та Конституція 1711 р.

Державницькі ідеї В. Каразіна. Ка-
разін (Каразин) Василь Назарович (1773–
1842) — український вчений, винахідник, 
громадський діяч. Засновник першого у 
східній Україні Харківського університету 
(1805), ініціатор створення одного з перших 
у Європі Міністерства народної освіти, ав-
тор ліберальних проектів реформування 
державного устрою і народного господар-
ства. У доробку праці з агрономії, конструю-
вання сільськогосподарських машин. Зро-
бив численні відкриття в галузі органічної і 
неорганічної хімії, першим запропонував 
створення мережі метеорологічних станцій 
по всій державі. Принциповим моментом 
державотворення В. Н. Каразіна є тверджен-
ня про необхідність абсолютної монархії. Не 
змінює його ставлення до неї і заява про до-
цільність створення при правителі з пред-
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ставників “благородного стану” своєрідного 
представницького органу дворянства — 
“Державної Думи”, яка, на його думку, спри-
ятиме піднесенню авторитету монарха в 
очах підданих і посилить елемент легітим-
ності самодержавства. Водночас заснування 
Думи мало на меті створення перешкод на 
шляху переростання абсолютної монархії в 
деспотію. Важливим у теорії державності 
В. Н. Каразіна є твердження про те, що опо-
ра монарха на орган із представників дво-
рянського стану спроможна забезпечити 
стабільність не тільки державної влади, але 
й усієї держави, що саме дворянство виконує 
функцію носія монархічної ідеї. Отже, на 
його думку, головний принцип людського 
співжиття становить соціальна нерівність і 
спрощена соціальна структура. В ідеальній 
державі цілком достатньо трьох станів: дво-
рянства, духовенства і селянства, які мають 
певний обсяг прав та обов’язків, для вико-
нання соціальних функцій, зумовлених не-
однаковим рівнем освіти і корпоративного 
виховання. Таким чином, єдиноосібна влада, 
на думку В. Н. Каразіна, виступає основою 
основ справжньої державності. Всі його про-
екти були спрямовані не на зміну існуючого 
способу правління, а, навпаки, на його зміц-
нення, піднесення авторитету монарха. Опо-
ра монархії на дворянство є для В. Н. Каразі-
на такою ж природною і важливою як і сам 
принцип одноосібного правління. Дворян-
ство, на його думку, виконує функції носія 
самої монархічної ідеї. Звідси і погляд 
В. Н. Каразіна на дворянство як на особливу 
привілейовану верству в державі, виключне 
становище якої зумовлене її історичною сус-
пільною роллю. Таким чином, у факті прихо-
ду до влади недворянських елементів він 
вбачав загрозу не стільки самому дворян-
ству, скільки всій державності, позбавленій у 
такому випадку моральної підтримки.

Державницькі ідеї П. Лодія. Лодій 
Петро Дмитрович (1764–1829) — видатний 
вітчизняний філософ, логік і юрист, педагог 
та освітній діяч, залишив помітний слід в іс-
торії філософської думки в Україні та Росії. 
З 1801 р. був професором Краківського уні-
верситету, а з 1802 р. очолював кафедри логі-
ки, метафізики і моральної філософії (ети-
ки). У 1803 р. переїздить до Петербурга, де 
викладає логіку, філософію, право в Педаго-
гічному інституті, водночас працює директо-
ром Петербурзького комерційного училища. 
У 1819 р. в Петербурзі відкрився універси-
тет і П. Лодій стає одним із перших його 
професорів — викладає філософію та право. 
Працюючи у Санкт-Петербурзі, він опублі-

кував два фундаментальні підручники з ло-
гіки та права: “Логічні настанови, які скеро-
вують до пізнання та розрізнення істинного 
від хибного” (1815) і “Теорія загальних прав, 
яка містить в собі філософське вчення про 
природне всезагальне державне право” 
(1828). Також він відомий як перекладач 
низки праць: Ф. Цейлер “Естественное част-
ное право” (1809), П. Фейєрбах “Уголовное 
право” (1810) і т. ін. Основними теоретични-
ми джерелами формування політико-право-
вої концепції П. Лодія стали вчення спочат-
ку представників лейбніце-вольфіа нської 
школи, а зрештою, Д. Локка та І. Канта. За 
своїми поглядами мислитель належав до ко-
горти просвітництва. Він активно виступав 
за розвиток науки. Основою соціа льно-
політичних поглядів науковця було філо-
софське вчення про природне походження 
загального державного права, згідно з яким 
всі люди рівні. На його думку, природне пра-
во “пропонує у своєму законодавстві ті при-
родні закони, права і відповідні до них 
обов’язки, до виконання яких ми один одно-
го за веління розуму примушувати можемо; 
відповідно воно вчить нас дотримуватись 
права, без чого не могло б існувати ніякого 
зовнішнього добробуту”. Із реалізацією при-
родного права Лодій пов’язував політику, 
вбачаючи її головним завданням пошуки тих 
засобів і способів, “якими оберігається зо-
внішня безпека людей, Держави”. Учений 
підкреслював, що громадянська свобода — 
це визначення самого себе у діяльності, не-
залежність від влади законодавців, дія, яка 
сприяє досягненню власної мети і не супере-
чить меті держави. Оптимальною формою 
правління П. Лодій вважав республіку, адже 
в ній спільна користь є основою всіх добрих 
людських намірів і законодавства.

Державницькі ідеї С. Десницького. 
Десницький Семен Юхимович (бл. 1740–
1789) — український і російський просвіт-
ник, учений-правознавець, колезький асе-
сор, доктор римського і російського права, 
публічний ординарний професор юриспру-
денції Московського університету, член Ім-
ператорської Російської академії наук. 
С. Десницький сформулював ідею, що в 
основі суспільного прогресу лежить вкладе-
не в людину від природи “повсякчасне праг-
нення до вищого стану”. Здібності й сили в 
людині зосереджуються на єдиній меті — 
прагнення досконалості. С. Десницький, 
який працював професором Московського 
університету, розробив теорію членування 
історії на основі тези, що змінюється не при-
рода людини, а її господарська діяльність. У 
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зв’язку з цим висунув концепцію чотирьох 
станів людства: 1 — полювання, харчування 
плодами землі; 2 — пастуший стан; 3 — хлі-
боробський стан; 4 — комерційний стан. Із 
своєї філософії історії автор цієї концепції 
робить висновок, що суспільні явища треба 
досліджувати відповідно до стану народів. 
Природа — основа і мета суспільного розви-
тку, суспільні закони повинні випливати з 
природного права. Справедливі лише ті за-
кони, які підтверджуються природним пра-
вом. При феодалізмі, робить висновок про-
світник, це неможливо, тому цей лад необ-
хідно змінити на засадах розуму або 
природного права.

Державницькі ідеї Я. Козельського. 
Козельський Яків Павлович (1729–1794) — 
український письменник, філософ-просві-
титель. У своїх працях спирався на досягнен-
ня передової політичної і філософської думки 
тогочасної Європи, передусім на дослідження 
французьких філософів XVIII ст. і на теорію 
природного права й суспільного договору. У 
своїх пошуках відповіді на питання, в чому ж 
полягає причина су спільного зла, науковець 
звертається до передової соціологічної думки 
своєї епохи. В 1768 р. він вперше в історії 
суспільної думки Росії використовує для 
критики феодально-кріпосницьких порядків 
та ідеології прогресивну для того часу теорію 
природного права і суспільного договору в 
інтерпретації таких радикальних французь-
ких просві ти телів, як В. А. Гельвецій та  
Ж.-Ж. Руссо. Спираючись на цю теорію, Ко-
зельський робить одну з перших в історії сус-
пільної думки Росії спробу виявити причини 
поганого стану суспільства і окреслити шля-
хи виходу з нього. Свої філософські ідеї та 
погляди Я. Козельський найповніше виклав 
у “Філософічних пропозиціях”. Цей твір 
складається з двох частин: “Теоретична філо-
софія” (логіка й метафізика, яка, у свою чер-
гу, поділяється на онтологію й психологію) і 
“Навчальна філософія” (юриспруденція і по-
літика). У своїх міркуваннях на соціальні та 
політичні теми учений підкреслював необ-
хідність поєднання процесу освіти з низкою 
соціальних заходів, серед яких він називав 
уведення загальної обо в’язковості праці та 
створення таких економічних умов, за яких 
одна частина народу не змогла б пригнічува-
ти іншу.

Державницькі погляди В. Липин-
ського. Видатний український історик, по-
літолог, соціолог, громадський та політич-
ний діяч початку ХХ ст. В’ячеслав (Вацлав) 
Казимирович тривалий час лишався невідо-
мим в Україні не лише широкому загалу, а й 

більшості дослідників. Найцікавішим вкла-
дом Липинського є його типологія форм 
державного устрою. Їх три: “клясократія”, 
“демократія” і “охлократія”. 

1. “Клясократія” — найкращий спосіб 
управління, коли існує рівновага між вла-
дою і свободою, між консерватизмом і посту-
пом. Суспільство поділене на класи. Спадко-
ва і конституційна монархія, що символізує 
понадкласовий характер держави, на думку 
Липинського, найбільш співзвучна “клясо-
кратії”. Цю теорію довів до досконалості Лев 
Силенко, коли поклав ідеї Липинського на 
релігійну основу РУНВіри. 

2. “Демократія” — порушення рівноваги 
між владою і свободою в бік останньої. Де-
мократичний індивідуалізм підриває основи 
людського суспільства і веде до нищення мо-
ралі. Державна влада стає знаряддям при-
ватних інтересів і держава рухається до без-
ладу. Влада в руках грошових мішків 
(“Багатіїв-плутократів”), але вони як ширму 
використовують народ і найманих професій-
них політиків-демагогів з-поміж інтеліґен-
ції. Дрібнення партій позбавляє їх будь-якої 
політичної відповідальності. Це все дуже на-
гадує нинішні часи. Історичними приклада-
ми “демократії” є Грецька і Римська респу-
бліки часів занепаду, Річ Посполита, москов-
ська Керенщина, а також УНР на наших 
землях. 

3. “Охлократія” — повне панування во-
йовників з придушенням будь-якої свободи. 
Сюди Липинський зараховує азійські деспо-
тії, європейські революційні диктатури, но-
вітній фашизм, більшовизм і Московський 
царизм. Липинський завжди підкреслював, 
що тільки релігія спроможна надихати гро-
мадянство духом самопосвяти та ідеалістич-
ного пориву, лише вона творить моральний 
клімат, необхідний для державного будівни-
цтва. Обґрунтовуючи теоретичні питання 
державного устрою, Липинський виходить з 
універсальної передумови, яка ототожнює 
поняття нації та держави. Історія, вважає 
він, не знає бездержавних націй та ненаціо-
нальних держав.

Державницькі погляди С. Оріхов-
ського-Роксолана. Оріховський-Роксо-
лан Станіслав (1513–1566) — українсько-
польський гуманіст епохи Відродження, 
який увійшов в історію української політич-
ної думки розробкою ідеї природного права і 
т. зв. “піраміди влади”, де на вершині перебу-
ває духовна влада, а забезпечувати її повинні 
священнослужителі та король. Одне з цен-
тральних місць у творчості Оріховського від-
водилося обґрунтуванню більш доцільнішого 
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політичного й державного устрою — т. зв. 
Польської політії, що забезпечувала свободу, 
політичні та юридичні права, а також приві-
лейоване становище своїм громадянам — 
представникам шляхетського стану. Уявлен-
ня письменника про політичну організацію 
суспільства узгоджувалися з канонами євро-
пейської ренесансної думки, в якій основна 
увага приділялася формі правління та дер-
жавним інститутам і за аналогією з природ-
ними системами, насамперед людським ор-
ганізмом, суспільство охоплювалося понят-
тям “політичне тіло”. За визначенням 
Оріховського, політичний і державний 
устрій Польщі — це “коронне тіло”, основни-
ми складниками якого є король, рада та по-
спільство. Вони взаємодіють між собою за 
допомогою “жил” — прав та привілеїв. 
Повно правними громадянами країни пись-
менник вважав шляхту і духовенство, решті 
населення відводив роль слуг. Отже, як ви-
пливає з його поглядів, правом громадян-
ства у Польській політії могли скористатися 
виключно панівні верстви, шляхта. Таке ста-
новище Оріховський пояснював тим, що 
саме шляхетство за своєю природою здатне 
бути носієм “високої вольності і цноти”, 
оскільки причетне до “високих” форм сус-
пільного буття, які утверджують доброчес-
ність. До того ж неабияку роль тут відіграва-
ла “щира шляхетська кров, не змішана й не 
напоєна кров’ю ремісника й торгівця”. Тим 
часом представники селянства, ремісників, 
купців мали, безумовно, відлучатися від гро-
мадянства, оскільки були підневільними й 
недостатньо доброчесними.

Державницькі та демократичні по-
гляди М. Драгоманова. Драгоманов Ми-
хайло Петрович (1841–1895) — видатний 
український громадсько-політичний діяч, іс-
торик, етнограф, публіцист, літературний 
критик. Народився у збіднілій дворянській 
сім’ї козацького походження в м. Гадячі на 
Полтавщині. У родині Драгоманових пану-
вали демократичні настрої і широке зацікав-
лення українською старовиною, історією та 
літературою. З 1849 по 1853 рік юнак на-
вчався в Гадяцькому повітовому училищі, де 
з-поміж інших дисциплін виділяв історію, 
географію, мови, захоплювався античним 
світом. Продовжував своє навчання у Пол-
тавській гімназії (1853–1859 рр.) з її рутин-
ними порядками. Це були часи накопичення 
знань, розширення кола інтересів, захоплен-
ня новітніми політичними течіями. Восени 
1859 р. Михайло вступив до Київського уні-
верситету на історико-філологічний факуль-
тет. Напередодні реформи 1861 р. в росій-

ському суспільстві панували ліберальні та 
революційні ідеї. Незважаючи на те, що Київ 
як адміністративний центр Південно-
західного краю був досить провінційним 
містом, і тут відчувалося невдоволення су-
спільним становищем: серед студентів уні-
верситету формувалися гуртки польського 
національно-патріотичного спрямування, 
поширювалися демократичні ідеї в дусі “Со-
временника”, поступово вироблялася про-
грама української національно-культурної 
праці. У Київському університеті у Михайла 
з’являються значно ширші і більші можли-
вості вдосконалювати свою загальну освіту, 
повніше знайомитися з тими суспільними і 
політичними процесами, що зароджувались у 
неспокійному студентському середовищі. 
М. Драгоманов намагався органічно поєдну-
вати процес навчання з практичною громад-
ською роботою, на яку підштовхнули розбу-
джені загальною ситуацією політичні настрої. 
Дуже важливим у становленні М. Драгомано-
ва як політичного і громадського діяча був 
його виступ над труною Тараса Шевченка в 
Києві, коли прах великого Кобзаря перевози-
ли до Чернечої гори. Слова, сказані тоді ще 
юним промовцем: “Кожний, хто йде служити 
народу, тим самим надіває на себе терновий 
вінець” — виявилися пророчими.

Державницькі та демократичні по-
гляди М. Костомарова. Костомаров Ми-
кола Іванович (1817–1885) — історик, пись-
менник, етнограф, суспільно-політичний 
діяч. Його батько був доволі багатим поміщи-
ком, а мати — кріпачкою. Батько багато уваги 
приділяв освіті сина. Початкову освіту він 
здобув у Воронезькій гімназії, 1833–1837 рр. 
навчався у Харківському університеті, що був 
на той час одним з головних духовних цен-
трів України. Тут він знайомиться з україн-
ськими письмен ника ми-ро мантиками, сам 
активно починає вивчати українську мову і, 
навіть, писати нею художні твори. Однак го-
ловною його пристрастю є історія. Отримав-
ши 1844 р. ступінь магістра М. Костомаров 
на запрошення М. Максимовича переїжджає 
до Києва на викладацьку роботу в Київсько-
му університеті. Микола Костомаров увій-
шов в українську історію як талановитий 
вчений та один з ідейних натхненників 
Кирило-Мефодіївського товариства. Науко-
ва традиція схильна вважати його автором 
основних програмних документів Кирило-
Мефодіївського товариства, насамперед, 
“Книг буття українського народу”. Цей до-
кумент написаний у наближеній до релігій-
них трактатів формі з метою, як пояснював 
пізніше сам М. Костомаров, зробити його 
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більш зрозумілим для простого народу. Ви-
значаючи головні ідеї, на яких базувалася 
концепція “Книг буття...”, Д. Дорошенко за-
значав, що “Цей твір перейнятий глибоким 
євангельським демократизмом, панславіс-
тичною тенденцією і підкресленням ідеї на-
ціональності, овіяної українським месіаніз-
мом”. М. Костомаров вважав, що Бог один і 
він один є царем неба і землі. Всі соціально-
політичні негаразди, які виявляються в су-
спільному розвитку є, на думку автора “Книг 
буття...”, наслідком того, що люди відступа-
ють від істинної віри та істинного Бога і під-
даються впливові лукавого. Крім Бога ж ніх-
то не може повелівати іншими людьми — ні 
царі, ні пани, бо зробив Бог усіх людей рів-
ними. Будуючи власну історіософську кон-
цепцію світової історії, автор “Книг буття...” 
розглядає її як поле боротьби добра і зла, 
Бога і диявола, рівності й нерівності, свобо-
ди і рабства. Розгортається ж вона через пев-
ні етапи, на кожному з яких носієм загально-
світового начала виступають певні народи. 
Справжнє християнство, на думку М. Косто-
марова, заперечує панство і царство земне, а 
передбачає рівність і свободу. Перші христи-
яни “жили... братством, усе у них було обще-
ственне і були у них вибрані старшини і ті 
старшини були всім слугами, бо Господь так 
сказав: “Хто хоче першим бути, повинен всім 
бути слугою”. Головна ідея християнства, на 
думку М. Костомарова, це свобода і рівність, 
але вони не можуть бути дійсними самі по 
собі, без справжньої християнської моралі.

Державницькі та демократичні по-
гляди Т. Шевченка. Тарас Шевченко на-
родився 9 березня 1814 р. в с. Моринці на 
Черкащині в сім’ї селянина-кріпака козаць-
кого походження. Рано осиротівши чотир-
надцятилітнім хлопцем потрапив у “козач-
ки” до поміщика П. Енгельгарда. Помітивши 
схильність юнака до малювання П. Енгель-
гард віддає його “в науку” до художника 
В. Ширяєва, що спеціалізувався на розписі 
палаців. У 1836 р. Т. Шевченко знайомиться 
з українським художником І. Сошенком, а 
пізніше з К. Брюлловим, В. Жуковським, 
В. Григоровичем, Є. Гребінкою та ін. Завдя-
ки їх піклуванню Т. Шевченко був у 1838 р. 
викуплений з кріпацтва на волю за гроші, зі-
брані серед членів царської родини за лоте-
рею, в якій розігрувався портрет вчителя 
царських дітей В. Жуковського роботи 
К. Брюллова. Цього ж року він був зарахова-
ний до Академії мистецтв у Петербурзі. 
1845 р. Т. Шевченко вирушив в Україну з на-
міром оселитись у Києві. У березні 1847 р. 
його заарештовують у числі причетних до ді-

яльності Кирило-Мефодіївського товари-
ства та засуджують на 25 років заслання в 
солдати без права вислуги та суворою забо-
роною писати й малювати. Тривалі клопо-
тання друзів про пом’якшення вироку увін-
чались успіхом 1857 р., коли поет був звіль-
нений. Однак десять років солдатчини 
серйозно підірвали здоров’я Т. Шевченка і 
10 березня 1861 р. він помер у своїй кімнаті-
майстерні в Академії так і не здійснивши 
особистої мрії — повернутися в Україну. 
“Повернення” відбулось лише 22 травня 
1861 р., коли тіло поета було перевезено із 
Смоленського цвинтаря в Петербурзі й по-
ховано на Чернечій горі в Каневі. Він співчу-
вав деяким ідеям братчиків, але вони не по-
свячували його в усі свої справи, оберігаючи 
його. Крім того, наголошувалось на тому, що 
погляди Т. Шевченка були значно радикаль-
нішими, “революційно-демократичнішими”, 
ніж позиція головних натхненників Товари-
ства — Костомарова, Білозерського, Куліша. 
Вплив поета і художника, вчорашнього крі-
пака, на членів Кирило-Мефодіївського то-
вариства, на всю тогочасну прогресивну 
українську інтелігенцію та на майбутні по-
коління був, без перебільшення, величезним. 
Він вніс в коло вчених та дрібних службов-
ців, які більше опікувалися збереженням 
минулого ніж створенням нового, животвор-
ний струмінь споконвічного народного праг-
нення до свободи та протесту проти всіх 
форм гноблення. Т. Шевченка без особливо-
го перебільшення можна вважати “батьком” 
української національної ідеї, сформованої в 
традиційній для цивілізованої Європи фор-
мі. Його поезія змогла не лише забезпечити 
“зв’язок часів”, але й поклала початок пере-
творенню української етнографічної маси, 
що фактично втратила свою власну політич-
ну еліту і, здавалося б, була приречена на по-
вну асиміляцію, в європейську націю, давши 
їй розуміння минулого і дороговказ у май-
бутнє, надію і сподівання.

Державні знаки поштової оплати — 
поштові марки та інші знаки, що наносяться 
на поштові відправлення та підтверджують 
оплату поштових послуг.

Державні казначейські зобов’я зан-
ня — розміщені на добровільній основі дер-
жавні цінні папери на пред’явника, що засвід-
чують внесення їх власниками грошових ко-
штів до бюджету і дають право на отримання 
фіксованого доходу протягом всього терміну 
володіння цими паперами. В Україні емітен-
том казначейських зобов’язань є Міністер-
ство фінансів. Казначейські зобо в’язан ня ви-
пускаються і звертаються у бездокументарній 
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формі у вигляді запису на рахунках в уповно-
важеному банку. Термін їх погашення, про-
центна ставка і номінальна вартість встанов-
люються при випуску кожної серії. Д. к. з. мо-
жуть бути виставлені на біржові торги.

Державні капітальні вкладення — ка-
пітальні видатки державного бюджету (на-
дання кредитів з державного бюджету), що 
спрямовуються на створення (придбання), 
реконструкцію, технічне переоснащення 
основних засобів державної власності, очіку-
ваний строк корисної експлуатації яких пе-
ревищує один рік.

Державні повноваження — права і 
обов’язки органів державної влади щодо ви-
рішення питань, віднесених до їх відання 
Конституцією, конституційними законами, 
законами, а також іншими нормативно-
правовими актами.

Державні послуги — нормативно вста-
новлені способи забезпечення прав і свобод, 
а також законних інтересів громадян і орга-
нізацій державними органами, які здійсню-
ються у взаємодії фізичних або юридичних 
осіб (користувача) з органами виконавчої 
влади або державними службовцями.

Державні потреби — потреби держави 
в товарах, роботах і послугах, що задоволь-
няються за рахунок державних коштів.

Державні премії — щорічні нагороди 
як одна з форм заохочення за видатні творчі 
досягнення в галузі науки, техніки, літерату-
ри, мистецтва, архітектури, за видатні успіхи 
у праці. В Україні існують такі Д. п.: Д. п. 
України в галузі науки і техніки та за досяг-
нення у праці; Д. п. України імені Т. Г. Шев-
ченка у галузі літератури, журналістики, 
мистецтва та архітектури. Особам, удостоє-
ним Д. п. України, присвоюється відповідно 
звання “Лауреат Державної премії” і “Лауре-
ат Державної премії України імені Т. Г. Шев-
ченка”, вручаються диплом, почесний знак і 
грошова частина премії. Ці премії присуджу-
ються раз у житті.

Державні символи (symbolon — 
знак) — встановлені конституцією або спе-
ціальним законом особливі, зазвичай, істо-
рично сформовані відмітні знаки держави, 
які уособлюють його національний сувере-
нітет, самобутність, а іноді мають певний 
ідеологічний зміст. До основних Д. с. нале-
жать державний прапор, державний герб, 
державний гімн, державні кольори, штан-
дарт глави держави, державна печатка, дер-
жавний девіз.

Державні фінанси — частина фінансо-
вої системи країни пов’язаної з господар-
ською діяльністю держави, його бюджетом, 

регулюванням всієї національної фінансової 
системи країни. Включає до свого складу: 
бюджети всіх рівнів, позабюджетні фонди, 
державний кредит.

Державні цільові програми — поділя-
ються на: загальнодержавні програми еконо-
мічного, науково-технічного, соціального, 
національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля, які охоплюють всю територію дер-
жави або значну кількість її регіонів, мають 
довгостроковий період виконання і здійсню-
ються центральними та місцевими органами 
виконавчої влади; інші програми, метою яких 
є розв’язання окремих проблем розвитку 
економіки і суспільства, а також проблем 
розвитку окремих галузей економіки та 
адміністративно-терито ріа льних одиниць, 
що потребують державної підтримки.

Державність — стан певної історичної 
спільноти людей (етносу, народу, нації), 
який характеризується наявністю інституту 
держави. Зовнішніми формальними ознака-
ми наявності такого інституту є атрибути Д.: 
державна символіка, державний суверенітет 
над певною, чітко визначеною територією, 
державні кордони, інститут громадянства, 
власна валюта тощо. Зі змістовної точки 
зору, стан Д. характеризується тим, що дер-
жава виступає як відносно самостійний сто-
совно суспільства орган управління, влада 
якого визначається такими рисами, як то-
тальність (спроможність прямо та безпосе-
редньо вплинути на суспільство в цілому і 
на кожного громадянина окремо), публіч-
ність (спроможність довести найбільш важ-
ливі та загальні настанови до всіх і кожного) 
та легітимність (законність влади, в широко-
му сенсі — згода суспільства підкорятися на-
становам влади). Наслідком виникнення та 
формування Д. є виокремлення у відносно 
самостійні сфери суспільного життя госпо-
дарчої діяльності (тобто виникнення еконо-
міки в повному значенні цього слова) та 
культури (формування релігії та/або ідеоло-
гії як суспільних інститутів, науки та духо-
вної культури як самостійних видів діяль-
ності). Отже, Д. — атрибутивна риса цивілі-
зованого життя будь-якого суспільства, 
формування Д. є нерозривним цілим з фор-
муванням цивілізації як такої. В такому кон-
тексті можна стверджувати, що будь-яка іс-
торична спільнота людей, яка живе в цивілі-
зованих умовах, існує в умовах Д. Але, з 
іншого боку, наявність власної Д. означає пе-
ретворення певної історичної спільноти лю-
дей (етносу, народу, нації) на суб’єкта істо-
ричного процесу. Так, наприклад, неможли-
во стверджувати, що племена американських 
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індіанців на території США перебувають 
сьогодні в “додержавному” або “бездержав-
ному” стані. Але вони, безперечно, позбавле-
ні саме власної Д. й через це, саме як певні 
етнічні спільноти, не є суб’єктом історично-
го процесу (точніше кажучи, вони робляться 
таким суб’єктом тією мірою, в якій перетво-
рюються на частину американського соціу-
му). Отже, завершальною стадією розвитку 
Д. є формування національної держави та 
перетворення певної історичної спільноти 
людей, яка є носієм відповідної Д., на полі-
тичну націю.

Державно-приватне партнерство — 
співробітництво між державою Україна, Ав-
тономною Республікою Крим, територіаль-
ними громадами в особі відповідних дер-
жавних органів та органів місцевого 
само вря дування (державними партнерами) 
та юридичними особами, крім державних та 
комунальних підприємств, або фізичними 
особами — підприємцями (приватними 
партнерами), що здійснюється на основі до-
говору в порядку, встановленому законом 
та іншими законо дав чими актами, та відпо-
відає ознакам державно-приватного парт-
нерства, визначеним законом.

Державно-управлінські впливи — су-
спільна потреба, інтерес і мета в управлінні, 
які усвідомлені суб’єктом державного управ-
ління, юридично і нормативно визначені та 
практично здійснюються в його рішеннях й 
діях.

Державно-управлінські рішення — 
це рішення, що приймають вищі та цен-
тральні органи державної влади з метою ви-
значення і реалізації державних цілей, стра-
тегії їх досягнення, основних функцій, 
державної політики, організації державної 
влади, а також вирішення інших проблем 
державного рівня.

Державотворення (державне будів-
ництво) — напрям управління державою, 
діяльність за яким забезпечує визначення і 
правове закріплення: форми державного 
правління; політичного режиму; державно-
територіального (адміністративно-терито-
ріального) устрою; місії, основних цілей і 
функцій держави, їх пріоритетності; розпо-
ділу повноважень між гілками та вищими 
органами державної влади; стратегії розви-
тку держави; структури органів державної 
влади відповідно до стратегії та функцій 
держави; корекції завдань і функцій органів 
державної влади.

Дериватив — стандартний документ, що 
засвідчує права та/або зобов’язання придба-
ти чи продати цінні папери, матеріальні або 

нематеріальні активи, а також кошти на пев-
них умовах у майбутньому. Стандартна (ти-
пова) форма Д. й порядок їх випуску та обігу 
встановлюються законодавством. До Д. на-
лежать: форвардний і ф’ючерсний контрак-
ти, опціони.

Деспот (грец. despotēs — повелитель, во-
лодар) — необмежений, жорстокий володар, 
правлячий не на підставі законів, а довільно; 
самовладна людина, що примушує інших 
підкорятися своїй волі.

Деспотія (грец. despoteia — необмежена 
влада) — форма необмеженої самодержавної 
влади. 

Детаксація експортна (англ. ехроrt 
detaxation) — зниження або повна відміна 
непрямого оподаткування продукції, при-
значеної для вивезення на зовнішній ринок.

Детектор брехні (поліграф) — при-
лад, що безперервно вимірює зміни 
кров’яного тиску, частоти пульсу, вологості 
шкіри, частоту дихання (фізіологічні змінні) 
та інші фізіологічні характеристики особи. 
При внутрішній напрузі, наприклад, при від-
повідях на неприємні запитання або хибно-
му показанні, ці змінні досягають значень, 
що істотно відрізняються від нормальних. 
На основі оцінки результатів вимірювань 
роблять висновки про ступінь істинності по-
казання. У США і ряді інших країн викорис-
тання передбачено законом (головним чи-
ном при перевірці службовців державних 
установ).

Де-факто — у міжнародному праві одна 
з форм визнання держави чи уряду, що озна-
чає офіційне, але не остаточне визнання. За-
звичай, визнання Д. передбачає, що наста-
нуть певні правові наслідки, однак воно має 
тимчасовий характер, є ніби перехідним ета-
пом до визнання де-юре.

Дефектна відомість — допоміжний 
проміжний документ, складений на основі 
контролю якості речей, товарів, який міс-
тить перелік наявних в них дефектів.

Дефекція (англ. defection — відступни-
цтво) — термін, який використовується для 
позначення переходу депутатів з однієї пар-
тійної фракції представницького органу 
влади в іншу. В Індії прийнятий спеціаль-
ний закон, який забороняє такий перехід 
під страхом позбавлення депутатського 
мандата.

Дефініція (від лат. definitio — межа,  ви-
значення) — дефініція фіксує основні озна-
ки, що становлять зміст будь-якого поняття 
або мовного вираження.

Дефіцит бюджету — перевищення ви-
датків бюджету над його доходами (з ураху-

Державно-приватне партнерство
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ванням різниці між наданням кредитів з бю-
джету та поверненням кредитів до бюджету).

Дефляція — зниження рівня цін в еко-
номіці.

Дефолт (англ. default) — порушення 
платіжних зобов’язань позичальника перед 
кредитором, нездатність проводити своєчас-
ні виплати за борговими зобов’язаннями або 
виконувати інші умови договору позики. У 
широкому сенсі цим терміном позначають 
будь-які види відмови від боргових зобо-
в’язань (тобто він є синонімом поняттю 
“банкрутство”), але зазвичай його викорис-
товують вужче, маючи на увазі відмову цен-
трального уряду або муніципальної влади 
від своїх боргів. 

Децентралізація (від лат. de — запере-
чення, centrum — основний центр) — 1) про-
цес передачі частини функцій та повнова-
жень вищими рівнями управління нижчим 
(від центральних органів виконавчої влади 
до місцевих органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування); 2) у широ-
кому розумінні — послаблення або скасуван-
ня централізації.

Де-юре — в міжнародному праві повне, 
остаточне й офіційне визнання держави та 
уряду.

Джентльменська угода — 1) неофіцій-
не, не закріплена документально угода, яка 
укладається в усній формі, на довірчих заса-
дах; 2) особливий вид неформальної міжна-
родної угоди (домовленості). Джентльмен-
ська угода відрізняється від звичайних дого-
ворів тим, що його недотримання тягне 
наслідки тільки морального плану. Джентль-
менська угода належить до угод у спрощеній 
формі і передбачає наявність досить довірчих 
відносин між сторонами.

Джерела перевірки — опис того, де і в 
якій формі можна знайти інформацію про 
досягнення стратегічної мети, виконання за-
вдання (завдань) проекту, наявні результати. 
Вони повинні містити докладну інформацію 
про те, яким методом збору слід користува-
тися, хто відповідальний, як часто слід зби-
рати інформацію і про неї доповідати.

Джерела права — 1) у формально юри-
дичному розумінні — засіб юридичного ви-
разу права, в результаті чого воно 
об’єктивується, набуває офіційності й за-
гальної обов’язковості. У такому розумінні 
Д. п. можуть бути: нормативно-правовий 
акт, правовий звичай, правовий прецедент, 
нормативний договір; 2) у матеріальному 
розумінні — матеріальні умови життя су-
спільства, які зумовлюють спрямованість і 
зміст правових приписів; 3) в ідеологічному 

розумінні — наукові, релігійні та інші погля-
ди, теорії, концепції щодо чинного, можли-
вого та бажаного права.

Джерело підвищеної небезпеки — 
об’єкт, особливі властивості якого створю-
ють підвищену ймовірність заподіяння шко-
ди оточуючим (використання транспортних 
засобів, механізмів, електричної енергії ви-
сокої напруги, атомної енергії, вибухових 
речовин, сильнодіючої отрути і т. п.; здій-
снення будівельної та іншої пов’язаної з нею 
діяльності та ін.). За шкоду, заподіяну 
Д. п. н., закон встановлює більш сувору від-
повідальність порівняно з передбаченою за-
гальними правилами про зобов’язання, що 
виникають внаслідок заподіяння шкоди. 
Обов’язок відшко дувати шкоду покладаєть-
ся на заподіювача незалежно від його вини, 
якщо тільки він не доведе, що шкода вини-
кла внаслідок непереборної сили або умис-
лу потерпілого. У цьому випадку він звіль-
няється від відповідальності. Відповідаль-
ність покладається на власника об’єкта: 
його власника або організацію, що здійснює 
право господарського відання або право 
оперативного управління об’єктом, а також 
на громадянина або організацію, які отрима-
ли об’єкт у володіння за передбаченими за-
коном підставами (за договором оренди, 
прокату, за дорученням на право керування, 
в силу розпорядження компетентних орга-
нів і т. п.). 

Джобер (англ. jobber) — дрібна фірма-
посередник, що здійснює збут товарів шля-
хом оптових закупок у великих фірм (вироб-
ників готової продукції).

Диверсифікація — процес розширення 
сфери діяльності підприємства. Основною 
метою такого кроку є розподіл ризиків та 
скорочення залежності підприємства від од-
ного ринку або одного асортименту продук-
ції. Диверсифікація може здійснюватися 
кількома способами, не виключаючи при-
дбання інших підприємств, які вже обслу-
говують цільові ринки.

Диверсифікація горизонтальна (англ. 
horizontal diversification) — поповнення асор-
тименту фірми новими виробами, які не 
пов’язані з асортиментом товарів, що випус-
каються, але можуть викликати інтерес в іс-
нуючої клієнтури.

Диверсифікація конгломеративна 
(англ. сonglomerate diversification) — попо-
внення асортименту виробами, які не нале-
жать ні до застосовуваної фірмою технології, 
ні до її товарів на ринках.

Диверсифікація концентрична (англ. 
concentrated diversification) — поповнення 

Диверсифікація концентрична
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асортименту новими виробами, які з техніч-
ного та маркетингового погляду схожі на то-
вари, які випускає фірма.

Диверсифікованість виробництва 
(англ. diversitication of aprodaction) — про-
никнення великих фірм в інші галузі, що не 
мають наявного виробничого зв’язку з 
основ ною галуззю.

Дивіденди — платіж, що здійснюється 
юридичною особою — емітентом корпора-
тивних прав, інвестиційних сертифікатів чи 
інших цінних паперів на користь власника 
таких корпоративних прав, інвестиційних 
сертифікатів та інших цінних паперів, що за-
свідчують право власності інвестора на част-
ку (пай) у майні (активах) емітента, у 
зв’язку з розподілом частини його прибутку, 
розрахованого за правилами бухгалтерсько-
го обліку.

Дидактичний кредит — один з крите-
ріїв порівняння якості вищої освіти у різних 
ВНЗ, який забезпечує студентам право віль-
ного вибору дисципліни відповідно до 
структурно-логічних схем із метою вчасного 
і якісного їх засвоєння. У вищій освіті різ-
них країн застосовуються кредитні системи, 
які за основним призначенням та метою ви-
користання кредитів можна умовно поділи-
ти на дві основні групи: залікові та накопи-
чувальні.

Дидактичний модуль (від лат. modu-
lus — міра, зразок) — логічно завершена, си-
стемно впорядкована частина (блок) теоре-
тичних знань і фактичних умінь із даної дис-
ципліни, адаптованих до індивідуальних 
особливостей суб’єктів навчання з визначе-
ним оптимальним часом на організацію їх 
засвоєння.

Дизажіо (англ. disaggio) — 1) відхилен-
ня від біржового курсу акцій у бік зниження 
їхньої номінальної вартості; 2) відрахування 
з номінального курсу акцій при укладанні на 
них біржових угод.

Дизайн (англ. design) — творча проектно-
конструкторська діяльність, спрямована на 
вдосконалення предметного середовища, що 
оточує людину; створюється засобами про-
мислового виробництва. У прямому розу-
мінні — художнє конструювання.

Диктатура (лат. dictatura — необмежена 
влада) — здійснення державної влади неде-
мократичними методами; авторитарний полі-
тичний режим. У Стародавньому Римі — 
одна з магістратур.

Диктатура воєнна (лат. dictatura — не-
обмежена влада) — нічим не обмежена полі-
тична, економічна та ідеологічна влада в дер-
жаві або в окремому регіоні армійських 

структур (зазвичай генералітету), які у своїх 
діях спираються на протизаконне викорис-
тання силових можливостей збройних сил, 
підпорядкування армії, інших інститутів на-
сильства (поліції, прикордонної служби, 
карних установ), а також на відповідний по-
літичний режим. Д. в. здебільшого постає у 
період гострої кризи та боротьби різних со-
ціальних сил за владу як наслідок неспро-
можності легітимних політичних структур 
ефективно здійснювати управління суспіль-
ством, що призводить до політичної дестабі-
лізації, втрати довіри населення до влади та 
виходу збройних сил з-під її контролю. Су-
купність радикальних суспільно-політичних 
перетворень, ініційованих диктатором або 
вузькою групою осіб, що захопили владу, ви-
значають сутність та дають назву певному 
різновиду диктаторського правління (цеза-
ризм, бонапартизм, режим “чорних полков-
ників”, режим Піночета та ін.).

Дилер (англ. dealer — торговець, 
агент) — 1) учасник бізнесу, фізична або 
юридична особа, яка закуповує продукцію 
оптом і торгує нею в роздріб або малими 
партіями. Зазвичай — це агенти фірм-
виробників продукції, які є учасниками її ди-
лерської мережі; 2) приватна особа або фірма, 
члени фондової біржі або товарної біржі, які 
проводять біржові операції не як прості 
агенти-посередники (брокери), а діють від 
свого імені та за власний рахунок, тобто вкла-
дають у справу власні гроші, які здійснюють 
самостійно купівлю-продаж цінних паперів, 
валюти, дорогоцінних металів; 3) юридична 
особа, яка є інвестиційним інститутом (про-
фесійним учасником ринку цінних паперів) 
відповідно до чинного законодавства і уклала 
договір з банком на виконання функцій по 
обслуговуванню операцій з облігаціями.

Диплом (грец. diploma — лист, документ, 
складений удвоє) — свідоцтво: 1) про закін-
чення вищого або середнього спеціального 
навчального закладу і присвоєння відповід-
ної кваліфікації, а також атестати ступеня; 
2) засвідчує факт нагородження особи або 
установи або присвоєння їм прав.

Дипломат (фр. diplomate) — працівник 
відомства зовнішніх відносин (центрального 
або зарубіжного апарату), який відповідно 
до займаної посади безпосередньо бере 
участь у здійсненні функцій цього відомства 
у сфері офіційних контактів з іноземними 
державами і міжнародними організаціями. 

Дипломатична місія — постійне ди-
пломатичне представництво, яке очолюєть-
ся посланником або постійним повіреним у 
справах. 

Диверсифікованість виробництва 



185

Дипломатична пошта — один з найпо-
ширеніших видів зв’язку дипломатичного 
представництва або консульського представ-
ництва з центром або з іншими представни-
цтвами своєї держави за кордоном. Має бути 
відповідним чином упакована і оформлена. 

Дипломатичний візит — засіб встанов-
лення і підтримання ділових зв’язків співро-
бітників дипломатичних представництв з 
офіційними та іншими колами країни пере-
бування, а також членами місцевого дипло-
матичного корпусу. 

Дипломатичний захист — захист, 
який відповідно до міжнародного права на-
дає дипломатичними каналами держава 
своїм громадянам з метою забезпечення або 
відновлення їх прав та інтересів, порушених 
іноземною державою. Держава, що надає 
дип ло ма тичний захист своєму громадянину, 
заявляє іншій державі претензію або про-
тест з вимогою відшкодування завданих 
збитків, відновлення або забезпечення прав 
громадян.

Дипломатичний корпус — сукупність 
глав іноземних дипломатичних представ-
ництв, акредитованих в даній державі. Ди-
пломатичний корпус є інститутом, існуючим 
на основі звичаю, а не будь-якої норми права. 

Дипломатичний кур’єр — офіційна 
особа, якій доручається доставка диплома-
тичної пошти. Має бути забезпечений офіцій-
ним документом із зазначенням його статусу 
і числа місць, що складають дипломатичну 
пошту. Дипломатичний кур’єр відповідно до 
загальновизнаних нормами міжнародного 
права користується при виконанні своїх 
обов’язків захистом держави перебування. 
Він має недоторканність і не підлягає арешту 
або затриманню в будь-якій формі. 

Дипломатичні ранги — службові зван-
ня працівників дипломатичної служби. Існу-
ють в більшості держав світу. Їх найменуван-
ня, градація і порядок присвоєння визнача-
ються внутрішнім правом держав. 

Дипломатія (фр. diplomatie) — один із 
засобів здійснення зовнішньої політики дер-
жави за допомогою, що допускаються між-
народним правом, спеціальних дипломатич-
них заходів, прийомів і методів. У вузькому 
сенсі — мистецтво ведення міжнародних пе-
реговорів. 

Директива (від лат. directivus — скеро-
ваний, упроваджений від directus — пря-
мий) — розпорядження, керівна вказівка, 
установка вищого органу.

Директива стандартів внутрішнього 
контролю — один з найбільш відомих сві-
тових стандартів системи контролю, який 

розроблено Міжнародною організацією ви-
щих аудиторських установ (МОВАУ) у 
червні 1992 р., й пропонує типову модель 
контролю, придатну, зокрема, забезпечувати 
ефективне управління в організаціях дер-
жавного управління.

Директорія (фр. direktoire, від лат. 
direktorium — управління, керівництво) — 
рада директорів; колегіальний уряд; спеці-
альний орган для керівництва збройним по-
встанням. Характерною особливістю Д. в різ-
ні часи і в різних країнах був їх тимчасовий 
характер. Вони утворювалися для виконання 
певних політичних завдань у перехідний пе-
ріод. Такою, зокрема, була Д. виконавча часів 
французької революції (27 жовтня 1795 р. — 
9 листопада 1799 р.) — колегія із 5 членів, 
якій була передана виконавча влада згідно з 
конституцією, розробленою конвентом 5 
фрюктидора ІІІ року республіканської ери, 
яка вступила в силу після плебісциту. Рада 
п’ятисот таємною подачею голосів складала 
список кандидатів у члени Д. у десять разів 
більший за потрібну кількість, а рада старій-
шин, також таємним поданням голосів, виби-
рала із списку необхідну кількість осіб. Чле-
ну Д. мало виповнитися 40 років. Кожен рік 
один з членів Д. замінювався жеребкуван-
ням. Д. могла приймати рішення за наявності 
не менше трьох членів. Усього за чотири роки 
в Д. перебувало 13 осіб. Припинила існуван-
ня у зв’язку з переворотом 18 брюмера, здій-
сненим Наполеоном Бонапартом.

Дисидент (лат. — не погоджуватися, роз-
ходитися в думках) — особа, чиї суспільно-
політичні погляди суперечать офіційній ідео-
логії та засадам існуючого режиму.

Дисконт — різниця між ціною фінансо-
вого інструменту, що відповідає його номіна-
лу, та реально сплаченою за нього ціною, 
меншою за номінал.

Дисконтинуїтет (англ. discontinuity — 
відсутність безперервності, переривання) — 
існуюче в парламентах ряду держав правило 
парламентської процедури, згідно з яким всі 
законопроекти, внесені в парламент під час 
сесії, повинні бути затверджені до її закін-
чення; перенесення обговорення і голосу-
вання законопроекту на наступну сесію не 
допускається. 

Дисконтна облігація — облігація, що 
розміщується за ціною, нижчою ніж її номі-
нальна вартість.

Дискредитування влади (від фр. 
discrediter — підривати довіру) — у кримі-
нальному праві ряду держав вчинення служ-
бовою особою дій, які підривають в очах гро-
мадян гідність і авторитет органів влади.

Дискредитування влади



186

Дискреційна влада (від фр. discretion-
naire — залежить від особистого розсуду) — 
надання органу або посадовій особі владних 
повноважень діяти на власний розсуд в ме-
жах закону. Особливо часто дискреційна 
влада здійснюється адміністративними орга-
нами і судами, що означає на практиці від-
мову від таких демократичних принципів, як 
недоторканність особи, презумпція невин-
ності, тягне за собою порушення встановле-
ної процедури і т. п.

Дискримінація — ситуація, за якої особа 
та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, віку, інвалідності, етнічного та 
соціального походження, гро ма дянства, сі-
мейного та майнового стану, місця прожи-
вання, мовними або іншими ознаками, які 
були, є та можуть бути дійсними або припу-
щеними (далі — певні ознаки), зазнає обме-
ження у визнанні, реалізації або користуван-
ні правами і свободами в будь-якій формі, 
встановленій законом, крім випадків, коли 
таке обмеження має правомірну, об’єктивно 
обґрунтовану мету, способи досягнення якої 
є належними та необхідними.

Дискусія (лат. discussio — розгляд, до-
слідження) — 1) публічне обговорення будь-
якого питання або кола питань з метою по-
шуку їх правильного вирішення чи 
з’ясування шляхів цього вирішення; 2) у пе-
реносному значенні — спір, суперечка.

Дисонанс когнітивний (англ. cognitive 
dissonance) — психологічна неврівноваже-
ність (почуття невдоволення), яку відчуває 
особа до прийнятого рішення, яке вона вже 
реалізувала. Наприклад, після здійснення 
купівлі якогось продукту: а чи не краще було 
б купити інший?

Диспач (англ. dispatch — швидкість) — 
премія, що сплачується судновласником 
фрахтівнику за швидке розвантаження чи 
навантаження судна порівняно з нормами, 
передбаченими у зовнішньоторговельному 
контракті.

Диспаша (англ. сlaims adjustment) — 
спеціальний документ, що фіксує факт за-
гальної аварії; на його основі ведеться розра-
хунок розподілу збитків між власниками 
врятованого майна (судно, вантаж, фрахт).

Диспашер — фахівець з оцінки збитків 
по загальній аварії і їх розподілу між учасни-
ками рейсу, експерт зі складання диспаши. У 
західних країнах диспашером, зазвичай, є 
приватні фірми. 

Дисперсність (від лат. dispersus — роз-
сипаний, розсіяний) — ступінь внутрішньої 
подрібненості й розщепленості об’єкта до-

слідження (наприклад, певної соціальної 
спільноти на кшталт етносу).

Диспетчеризація — регулювання вико-
нання робіт відповідно до прийнятої техно-
логії, виробничими нормативами та кален-
дарним планом.

Диспозитивність — один із основних 
принципів цивільного та кримінального 
процесу, за яким сторони мають можливість 
розпоряджатися процесуальними засобами 
захисту своїх прав і інтересів. Суд активно 
сприяє їм у реалізації цих прав і здійснює 
контроль за законністю їхніх розпорядчих 
дій, долаючи труднощі, пов’язані з юридич-
ною необізнаністю сторін, і перешкоджаючи 
зловживанням учасників справи.

Диспозиції особистості (від лат. 
dispositio — розташування) — система або 
комплекс схильностей до певного сприйнят-
тя умов діяльності і до певної поведінки в 
цих умовах. Вищі диспозиції — це концепція 
життя і ціннісні орієнтації, загальна спрямо-
ваність інтересів особистості; диспозиції се-
реднього рівня — узагальнені установки на 
соціальні об’єкти; диспозиції нижчого рів-
ня — ситуативні установки як схильності до 
сприйняття і поведінки в даних конкретних 
умовах, у певному соціальному середовищі.

Диспонент (лат. disponens — розміщує, 
розподіляє) — 1) особа, уповноважена фір-
мою займатися її справами, розпоряджатися 
коштами, майном фірми, керуючий; 2) фі-
зична або юридична особа, яка має вільними 
суми на банківських рахунках, але не в само-
го банку, а у його комісіонерів або кореспон-
дентів.

Дистриб’ютор (англ. distributor від 
distribution — розподіл) — фірма, підприє-
мець, який здійснює оптову закупівлю і збут 
товарів певного виду на регіональних рин-
ках. Зазвичай дистриб’ютори мають пере-
важне право й можливості придбати та про-
давати обладнання, технічні новинки, про-
грамне комп’ютерне забезпечення. Зазвичай, 
дистриб’ютор має власні склади, забезпечує 
зберігання товару і його підготовку до без-
посереднього використання, споживання, 
встановлює тривалі контрактні відносини з 
виробниками і представляє фірму-вироб-
ника на ринку.

Дистрикт (англ. district) — в ряді зару-
біжних держав — адміністративний, судо-
вий, виборчий округ.

Дисфункція (від лат. dis — заперечення, 
functio — виконання) — порушення або роз-
лад функцій певного соціального інституту 
чи соціальної системи, переважно якісного 
характеру.

Дискреційна влада
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Дисципліна виконавська — точне ви-
конання кожним працівником або колекти-
вом постанов, рішень, розпоряджень, вказі-
вок, прийнятих на більш високому рівні 
управління. Забезпечується високою якістю 
організації та контролем виконання, вихо-
ванням у кожного працівника почуття відпо-
відальності за доручену справу.

Дисциплінарна відповідальність дер-
жав ного службовця. За невиконання або 
неналежне виконання посадових обов’язків, 
визначених законом та іншими нормативно-
правовими актами у сфері державної служби, 
посадовою інструкцією, а також за порушен-
ня правил етичної поведінки та інше пору-
шення службової дисципліни державний 
службовець притягується до дисциплінарної 
відповідальності. Для державних службовців 
можуть встановлюватися особливості при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності 
у випадках, визначених законом.

До державних службовців застосовуєть-
ся один із таких видів дисциплінарного стяг-
нення:

1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову 

відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.
За кожний дисциплінарний проступок 

до державного службовця може бути засто-
совано лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарна справа. З метою зби-
рання інформації про обставини, які стали 
підставою для порушення дисциплінарного 
провадження, для визначення дисциплінар-
ною комісією ступеня вини, характеру і тяж-
кості цього дисциплінарного проступку. Комі-
сією, дисциплінарною комісією формується 
Д. с. Результатом розгляду Д. с. є пропо зиції 
Комісії, подання дисциплінарної комісії у дер-
жавному органі, які мають рекомендаційний 
характер для суб’єкта призначення.

Дифамація (лат. diffamare — розголо-
шувати, знеславлювати) — в праві ряду дер-
жав — поширення наклепів. На відміну від 
наклепу при дифамації наклеп може і не но-
сити наклепницького характеру.

Диференційний метод оцінки якості 
продукції — засновано на використанні 
одиничних показників якості, коли визнача-
ється, за якими показниками досягнуто рів-
ня базового зразка, а за якими ці значення 
відрізняються. Для бажаних показників, зі 
збільшенням яких якість поліпшується, ви-
значається співвідношення показника якості 
зразка, що оцінюється, та показника якості 
базового зразка. Для небажаних показників, 

зі збільшенням яких якість погіршується, 
визначається співвідношення показника 
якості базового зразка до показника якості 
зразка, що оцінюється.

Диференціювання — розширення асор-
ти ментного ряду, надання додаткових по-
слуг, досконале освоєння нових видів діяль-
ності.

Діагональні комунікації — комуніка-
ції, що перетинають функції і рівні управлін-
ня організації, проходять через них.

Діалектика соціальна — термін, який 
має подвійне значення: 1) діалектика суспіль-
них процесів; 2) суспільний характер самої 
діалектики. Як діалектика суспільних проце-
сів Д. с. розглядається в основному в межах 
соціальної філософії, на відміну від філософії 
природи (натурфілософії) і філософії духу 
(екзистенціалізм, філософська антропологія, 
теологія, етика, естетика, психологія та ін.), а 
також у контексті аналізу філософських про-
блем суспільних і гуманітарних наук (історії, 
економічної теорії, соціології, політології, 
права, лінгвістики та ін.). Д. с. можна розгля-
дати як прикладну галузь знань щодо загаль-
ної теорії діалектики, як вчення про найбільш 
загальні закони розвитку природи, суспіль-
ства і людського мислення, а також як універ-
сальну логічну форму і теоретичний спосіб 
виявлення і розв’язання суперечностей. Про-
те Д. с. має відносно самостійний характер, 
що обумовлено самою специфікою об’єкта — 
суспільством і характером процесів, які в ньо-
му відбуваються: боротьба і співробітництво 
різних соціальних груп, що визначає вну-
трішню логіку і спрямованість суспільних 
процесів, діяльнісна природа законів суспіль-
ства, на відміну від законів природи, принцип 
соціального детермінізму, що лежить в основі 
суспільного життя і науки про суспільство 
тощо. У контексті соціальної філософії Д. с. 
розробляється як теорія су спільного розви-
тку, теорія соціального пізнання, логіка (сис-
тема категорій соціальної філософії як нау-
ки) та методологія (розроблення і застосу-
вання діалектичних, загальнонаукових та 
специфічних методів).

Діалектична організація — стиль ро-
боти організації, діаметрально протилежний 
типовій бюрократичній організації. Він 
ґрунтується на понятті політичної раціо-
нальності та критеріїв продуктивності. Цьо-
му типу організації притаманні характерис-
тики, що суттєво відрізняються від тих, які 
звичайно вважають типовими для бюрокра-
тичних організацій. Штат заохочують під-
тримувати позиції, сприятливі для напруже-
ної праці, й наполегливо прагнути досягнен-

Діалектична організація
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ня мети, відкинувши безініціативність. Його 
заохочують також до взаємодопомоги, спів-
праці й довіри, подолання егоїзму, конкурен-
ції та страху.

Діалог (від гр. dialogos — бесіда, розмо-
ва) — почерговий обмін репліками (у широ-
кому значенні реплікою є й відповідь у вигля-
ді дії, жесту, мовчання) двох і більше людей.

Діанетика — наука про духовне здоров’я, 
про розум людини, методи впливу розуму на 
душу, несвідоме, методи управління життє-
вою енергією з метою підвищення ефектив-
ності духовної, творчої діяльності індивіда; 
наука про технології духовного лікування.

Дієздатність — у цивільному праві ви-
значається як здатність громадянина своїми 
діями набувати цивільних прав і створювати 
для себе цивільні обов’язки. Зміст Д. склада-
ється з таких елементів: а) здатність своїми 
діями набувати цивільних прав і створювати 
для себе цивільні обов’язки (правонабуваль-
на здатність); б) здатність своїми діями здій-
снювати належні даній особі цивільні права й 
покладені на неї цивільні обов’язки (право-
здійснювальна здатність); в) здатність своїми 
діями розпоряджатися належними особі пра-
вами праворозпорядча здатність); г) здат-
ність нести цивільно-правову відповідаль-
ність за вчинення цивільних правопорушень 
(деліктоздатність). Виникнення Д. залежить 
від віку та стану здоров’я. Розрізняють діє-
здатність: повну, часткову, міні ма льну, обме-
жену, визнання громадянина недієздатним.
Повна Д. настає після досягнення 18-річного 
віку; громадянин, який не досяг 18-річного 
віку, набуває дієздатності в повному обсязі з 
моменту одруження.

Ділені речі — речі, які піддаються поді-
лу в натурі на окремі частини без шкоди для 
їх призначення і властивих їм властивостей.

Ділова активність — напрям аналізу 
фінансового стану, що характеризує рівень 
ефективності використання виробничих і 
фінансових ресурсів, які впливають на фі-
нансовий результат діяльності акціонерного 
товариства.

Ділова репутація — відомості, зібрані 
Національним банком України, про відпо-
відність діяльності юридичної або фізичної 
особи, у тому числі керівників юридичної 
особи та власників істотної участі у такій 
юридичній особі, вимогам закону, діловій 
практиці та професійній етиці, а також відо-
мості про порядність, професійні та управ-
лінські здібності фізичної особи.

Ділова репутація особи — сукупність 
документально підтвердженої інформації 
про особу, що дає можливість зробити ви-

сновок про відповідність її господарської та/
або професійної діяльності вимогам законо-
давства, а для фізичної особи — також про 
належний рівень професійних здібностей та 
управлінського досвіду, а також відсутність 
в особи судимості за корисливі злочини і за 
злочини у сфері господарської діяльності, не 
знятої або не погашеної в установленому за-
коном порядку.

Діловий тренінг — форма багаторазо-
вого відпрацьовування важливих для діяль-
ності процедур, у процесі якого фахівець 
вчиться долати перепони у своїй професій-
ній практиці. У діловому тренінгу важливи-
ми є лише ті якості фахівця, що безпосеред-
ньо пов’язані з реалізацією ним своєї функ-
ції.

Діловитість — 1) елемент організаційної 
культури, найважливіша інтегральна ознака 
певного індивідуального стилю діяльності — 
ділового стилю, синонім раціонально органі-
зованої активності, чітко орієнтованої на ін-
тереси справи; 2) риса характеру, особистісна 
якість працівника, здатність підходити до 
своїх професійних обо в’язків по-діловому, 
уміння раціонально здійснювати власну тру-
дову діяльність і організовувати діяльність 
підлеглих.

Ділові відносини — відносини між клі-
єнтом та суб’єктом первинного фінансового 
моніторингу, що виникли на підставі догово-
ру (у тому числі публічного) про надання 
фінансових або інших послуг;

Ділові листи — документи (запити, нага-
дування, повідомлення, прохання тощо), які 
забезпечують спілкування на відстані між 
підприємствами, організаціями та установа-
ми і охоплюють приблизно 80 % загального 
обсягу документації, що циркулює в організа-
ції. Ділові листи існують у письмовій формі і 
передаються поштовим зв’язком, а останніми 
роками — через електронну мережу.

Ділові папери — документи, листи до-
відки доручення з питань роботи суб’єктів 
підприємництва, державної, муніципальної, 
наукової, суспільної, релігійної, міжнародної 
організацій, які відображають сутність і на-
прями їх діяльності (окремих аспектів діяль-
ності) у процесі їх спілкування з фізичними 
та юридичними особами, які юридично під-
тверджують певний факт або право на щось. 
Ділові папери підписує керівник відповідно-
го органу чи особа, що відповідає за підго-
товку ділових паперів, згідно з розподілом 
обов’язків, який затверджує керівник органу 
управління. Ділові папери складають та 
оформлюють відповідно до державних стан-
дартів.

Діалог
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Діловодство (англ. сlerical work) — вид 
управлінської праці, пов’язаний з докумен-
тами та організацією роботи з документами 
у процесі реалізації функцій управління. 

Діловодство управлінське — діяль-
ність, що охоплює питання документування 
і організації роботи з документами у проце-
сі управлінських дій (складання, прийом, 
реєстрація, індексація, візування, засвід-
чення, підписання, затвердження, тиражу-
вання, передання, відправлення, контроль, 
зберігання і знищення організаційно-
розпорядчої та іншої службової документа-
ції). У сфері Д. у. обробляють лише доку-
менти, якими послуговуються у процесі 
управління. Операції з Д. у. здійснюють усі 
адміністративно-управлінські працівники у 
процесі виконання своїх службових функ-
цій. Для виконання більшої їх частини у 
структурі управління створюється канцеля-
рія або її функції передаються іншим струк-
турним підрозділам.

Діти — за сімейним правом особи, що не 
досягли повноліття, а також особи, які, неза-
лежно від віку, є синами й дочками своїх 
батьків.

Дія — цілеорганізована поведінка люди-
ни. Дія закінчуються після досягнення цілі. 
Протилежними Д. є, з одного боку, пасив-
ність, а з іншого — хаотична поведінка. 
Дія — одиниця поведінки індивіда, структу-
руючи роль у якій відіграє мета і цілеспря-
мованість, а відтак і спосіб досягнення мети.

Дія закону — обов’язковість виконання 
закону протягом певного часу, на певній те-
риторії та щодо конкретного кола осіб, орга-
нізацій та інших суб’єктів права. Д. з. в часі 
починається з моменту набуття ним чинності 
(про це може бути спеціально зазначено в за-
коні). Якщо цей момент у законі не обумов-
лено, строк набуття чинності визначається 
чинним законодавством. Припиняється Д. з. 
з моменту його офіційного скасування або в 
термін, на який він був розрахований, або в 
силу заміни його іншим законом, який вида-
ний пізніше. Д. з. у просторі означає застосу-
вання його на певній території. Д. з. за колом 
осіб означає застосування його до певної ка-
тегорії суб’єк тів права.

Дія соціальна — це будь-яка активність 
індивіда, що має для нього певний 
суб’єктивний смисл, співвідноситься з діями 
інших людей і зорієнтована на них.

Діяльність — ряд заходів, під час яких 
відбувається залучення ресурсів (фінансових, 
матеріальних, людських, технічної допомоги 
та ін.) з метою створення продуктів та досяг-
нення конкретних результатів програми.

Діяльність з ведення реєстрів влас-
ників іменних цінних паперів — профе-
сійна діяльність на ринку цінних паперів, 
яка передбачає отримання дозволу 
ДКЦПФР та включає збирання, фіксацію, 
обробку, зберігання та надання даних, які 
складають систему реєстру власників імен-
них цінних паперів, щодо іменних цінних 
паперів, їх емітентів та власників, а також 
виконання інших функцій, визначених нор-
мативними документами.

Діяльність з випуску та обігу цінних 
паперів — посередницька діяльність по ви-
пуску та обігу цінних паперів, яка здійсню-
ється банками, акціонерними товариствами, 
статутний фонд яких сформовано за раху-
нок іменних акцій, а також іншими товари-
ствами (торговцями цінними паперами), для 
яких операції з цінними паперами станов-
лять виключний вид їх діяльності.

Діяльність з організації торгівлі на 
ринку цінних паперів — надання послуг, 
що безпосередньо сприяють укладанню 
цивільно-правових угод щодо цінних папе-
рів на біржовому та організаційно оформле-
ному позабіржовому ринку цінних паперів.

Діяльність управлінська — діяльність, 
пов’язана з побудовою і перебудовою іншої 
діяльності, т. зв. виконавської, спрямованої 
на виробництво заздалегідь фіксованого 
продукту.

Діяльність центральних органів ви-
конавчої влади, керівники яких не вхо-
дять до складу Кабінету Міністрів 
України, спрямовується і координується 
міністрами. Питання діяльності таких цен-
тральних органів виконавчої влади пред-
ставляють відповідні міністри, до сфери 
спрямування і координації яких належать ці 
органи. Кабінет Міністрів України може ска-
совувати акти міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади повністю 
чи в окремій частині.

Діячі, що виконують політичні 
функції в міжнародних організаціях, — 
посадові особи міжнародних організацій, що 
обіймають або обіймали протягом останніх 
трьох років керівні посади в таких організа-
ціях (директори, голови правлінь або їх за-
ступники) або виконують будь-які інші ке-
рівні функції на найвищому рівні, в тому 
числі в міжнародних міждержавних органі-
заціях, члени міжнародних парламентських 
асамблей, судді та керівні посадові особи 
міжнародних судів.

Добір — процес вибору з-поміж кандида-
тів на робоче місце, який спирається переваж-
но на знання, досвід, особисту придатність і 
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спроможності (потенціал для набуття нави-
чок). Він супроводить процес вербування.

Добровільна відмова — це відмова 
особи з власної волі від доведення злочину 
до кінця при свідомості їм фактичної мож-
ливості довести злочин до кінця.

Добровільна ліквідація юридичної 
особи — ліквідація, здійснена за рішенням 
засновників або учасників юридичної особи, 
або за рішенням уповноваженого органу 
юридичної особи.

Добровільна пожертва громадяни-
на — безоплатне внесення громадянином 
своїх грошових коштів на спеціальний вибор-
чий рахунок кандидата, виборчого об’єднан-
ня, спеціальний рахунок референдуму.

Добровільна пожертва юридичної 
особи — безоплатне перерахування юридич-
ною особою грошових коштів зі свого розра-
хункового рахунку на спеціальний виборчий 
рахунок кандидата, виборчого об’єднання, 
спеціальний рахунок референдуму.

Добровільна сертифікація — прово-
диться на відповідність усім необхідним 
споживчим вимогам у нерегульованій зако-
ном сфері та свідчить про виконання підви-
щених вимог до якості порівняно з 
обов’язковими вимогами, завдяки чому має 
підвищену ринкову вартість.

Добровільне страхування — одна з 
форм страхування, що виникає тільки на 
основі добровільно договору, що укладаєть-
ся між страхувальником і страховиком (на 
відміну від обов’язкового страхування).

Доброволець — 1) особа, яка добро-
вільно вступає в діючу армію однієї з вою-
ючих країн. У V Гаазькій конвенції про пра-
ва і обов’язки нейтральних держав і осіб у 
випадку сухопутної війни 1907 р. йдеться, 
що окремі особи-добровольці можуть “пере-
ходити кордон, щоб вступити на службу од-
ного з воюючих “. Вступ в таку армію грома-
дянина іншої держави не порушує норм пра-
ва збройних конфліктів. Добровольців 
необхідно відрізняти від найманців; 2) гро-
мадянин, який здійснює благодійну діяль-
ність у формі безоплатної праці в інтересах 
благоотримувача, в т. ч. в інтересах благодій-
ної організації. Благодійна організація може 
оплачувати витрати добровольця, пов’язані з 
їх діяльністю у цій організації (витрати на 
відрядження, витрати на транспорт та ін.).

Довгострокове зобов’язання за енер-
госервісом — зобов’язання за енергосервіс-
ним договором розпорядника бюджетних 
коштів, в оперативному управлінні або гос-
подарському віданні якого знаходиться 
об’єкт, щодо якого здійснюється закупівля 

енергосервісу, відповідно до якого необхідно 
здійснити платежі протягом майбутніх та/
або поточного бюджетних періодів у межах 
суми скорочення видатків на оплату кому-
нальних послуг та енергоносіїв (порівняно з 
видатками, які були б здійснені за відсутнос-
ті енергосервісу).

Довгострокові конкурентні перева-
ги (англ. longterm competitor’s advantages) — 
те, чим володіє фірма і що неможливо відня-
ти за короткий проміжок часу (імідж, систе-
ма розподілу, доступ до сировини та ін.),  
Д. к. п. — це результат досягнення головних 
цілей організації.

Довіра до державної влади. Переду-
мовою успішного функціонування політич-
ної системи будь-якого суспільства є полі-
тична довіра громадян до обраних ними ор-
ганів публічної влади — один із вкрай 
важливих для існування демократії факто-
рів. Довіра пов’язує пересічних громадян з 
політичними інститутами, підвищуючи як 
легітимність цих інститутів, так і їх ефек- 
тивність, оскільки, за твердженням С. Біло- 
шицького, успішне функціонування лібера-
льно-демократичного режиму неможливе 
без високого рівня довіри громадян до інсти-
тутів влади. Це надзвичайно актуалізує до-
слідження феномену довіри як категорії 
управління в умовах глибинних соціально-
політичних змін, яких зазнає сучасне су-
спільство.

Довіреність — письмове уповноважен-
ня, яке видається однією особою іншій особі 
для представництва перед третіми особами. 
Д. юридичній особі може бути видана тільки 
на укладання угод, що не суперечать її стату-
ту (положенню) або загальному положенню 
про організації даного виду (ст. 64 Цивільно-
го кодексу України). Д. має бути засвідчена 
нотаріально або підписом керівника та пе-
чаткою юридичної особи, якщо надається 
останньою.

Довічне утримання — відносини, що 
складаються на підставі укладення циві-
льно-правового договору, згідно з яким одна 
сторона, що є непрацездатною особою за ві-
ком або станом здоров’я (відчужувач), пере-
дає у власність іншій стороні (набувачеві 
майна) будинок, його частину, квартиру або 
іншу нерухомість, замість чого набувач май-
на зобов’язаний надавати відчужувачеві ма-
теріальне забезпечення в натурі у вигляді 
житла, харчування, догляду і необхідної до-
помоги довічно. Договір Д. у. має бути нота-
ріально засвідчений. У ньому вказуються 
оцінка відчужуваного майна, що визначаєть-
ся за згодою сторін, а також вартість усього 
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утримання й види матеріального забезпе-
чення. Договір Д. у. забезпечується заборо-
ною відчуження будинку (або іншої нерухо-
мості) набувачем за життя відчужувача. Ви-
падкова загибель такого майна не припиняє 
обов’язків набувача щодо утримання відчу-
жувача. В разі смерті набувача його 
обов’язки щодо утримання переходять до 
тих спадкоємців, до яких переходить відчу-
жувана нерухомість. За їх відсутності або 
відмови від договору Д. у. нерухомість по-
вертається відчужувачеві. Договір Д. у. може 
бути розірваний: а) на вимогу відчужувача, 
якщо набувач майна не виконує своїх 
обов’язків за договором; б) на вимогу набу-
вача в разі зміни з незалежних обставин його 
майнового стану, що робить неможливим на-
дання ним відчужувачеві обумовленого за-
безпечення. В такому разі відчужене майно 
повертається відчужувачеві, а витрати, поне-
сені набувачем майна щодо утримання 
останнього, не відшкодовуються.

Договір — угода двох чи більше осіб, 
спрямована на встановлення, зміну або при-
пинення цивільних прав та обов’язків. Д. 
може бути: а) одностороннім, якщо одна сто-
рона бере на себе зобов’язання вчинити пев-
ні дії або утриматися від них, а інша сторона 
наділяється правом вимоги без виникнення 
зустрічного зобов’язання щодо першої сто-
рони; б) двостороннім, якщо обидві сторони 
мають права та обов’язки. Вважається оплат-
ним, якщо інше не випливає із закону або 
суті Д. Строком дії Д. визначається час, про-
тягом якого сторони можуть здійснити свої 
права й виконати взяті на себе зобов’язання. 
Д. вважається укладеним, коли сторони до-
сягли згоди щодо його істотних умов. Д., 
який підлягає державній реєстрації, вважа-
ється укладеним з моменту його реєстрації. 
Якщо в Д. не зазначено місця його укладан-
ня, Д. вважається укладеним у місці прожи-
вання фізичної особи або в місці знаходжен-
ня юридичної особи, які зробили пропози-
цію (оферту) укласти Д.

Договір на відкриття рахунка у цін-
них паперах — договір між власником цін-
них паперів та обраним ним зберігачем про 
передачу власником належних йому цінних 
паперів зберігачу для здійснення депозитар-
ної діяльності.

Договір на користь третьої особи — 
це договір, в якому сторони встановили, що 
боржник зобов’язаний зробити виконання 
не кредитору, а вказаній або не вказаній у 
договорі третій особі, яка має право вимага-
ти від боржника виконання зобов’язання на 
свою користь.

Договір приєднання — це договір, умо-
ви якого визначені однією із сторін у форму-
лярах або інших стандартних формах і могли 
бути прийняті іншою стороною не інакше як 
шляхом приєднання до запро по нованого до-
говору в цілому.

Договір про відстрочку — договір між 
боржником, залученими кредиторами та по-
ручителями (за наявності) про період та 
умови утримання кредиторів від здійснення 
дій щодо стягнення боргів з боржника та/
або поручителів та звернення стягнення на 
предмет застави (іпотеки) у судовому або 
позасудовому порядку.

Договір про закупівлю — договір, що 
укладається між замовником і учасником за 
результатами проведення процедури закупів-
лі та передбачає надання послуг, виконання 
робіт або набуття права власності на товари.

Договір про кліринг та розрахунки 
за угодами щодо цінних паперів — дого-
вір між фондовою біржею або учасниками 
організаційно оформленого позабіржового 
ринку та обраним ними депозитарієм про 
здійснення клірингу та розрахунків за угода-
ми щодо цінних паперів.

Договір про надання правової допо-
моги — домовленість, за якою одна сторона 
(адвокат, адвокатське бюро, адвокатське 
об’єднання) зобов’язується здійснити за-
хист, представництво або надати інші види 
правової допомоги другій стороні (клієнту) 
на умовах і в порядку, що визначені догово-
ром, а клієнт зобов’язується оплатити надан-
ня правової допомоги та фактичні витрати, 
необхідні для виконання договору.

Договір про наміри — попередній до-
говір, в якому зафіксовані обопільні бажан-
ня і наміри контрагентів співпрацювати на 
договірних засадах і в подальшому укласти 
конкретний договір.

Договір про обслуговування емісії 
цінних паперів — договір між емітентом та 
обраним ним депозитарієм про обслугову-
вання операцій емітента щодо випущених 
ним цінних паперів.

Договір про спільну діяльність — до-
говір, на основі якого сторони здійснюють 
загальну діяльність без створення юридич-
ної особи, шляхом об’єднання майна, грошо-
вих коштів або без такого об’єднання. 

Договір про спільну трудову діяль-
ність — вид трудового договору, який укла-
дається між учасниками (засновниками) 
господарських товариств і товариств.

Договір страхування — договір між 
страхувальником (особою, яка користується 
послугами страхової організації) і страхови-
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ком, що включає в себе умови страхування; 
угода, за якою страховик бере на себе 
зобов’язання за передбачену винагороду від-
шкодувати збитки страхувальника, що ста-
лися внаслідок обумовлених у договорі стра-
хових випадків. Розрізняють страхування 
життя і здоров’я людей, майна, комерційних 
ризиків і т. д.

Договірні санкції — засоби майнового 
примусу, що застосовуються в разі невико-
нання або неналежного виконання зобо-
в’язання. Зміст Д. с. полягає в обов’язку сто-
рони, яка порушила умови договору, відшко-
дувати збитки та сплатити неустойку 
(штраф, пеню). В законодавчому або дого-
вірному порядку можуть бути передбачені 
випадки, коли: а) допускається стягнення 
лише неустойки (штрафу, пені), а не збитків; 
б) допускається стягнення неустойки (штра-
фу, пені) і збитків у повній сумі; в) на вибір 
кредитора стягуються або збитки, або не-
устойка (штраф, пеня). Якщо належна до 
сплати неустойка (штраф, пеня) надмірно 
велика порівняно зі збитками кредитора, суд 
має право зменшити її. Водночас стягнення 
не устойки (штрафу, пені), встановленої в 
разі прострочення або іншого неналежного 
виконання зобов’язання та відшкодування 
збитків, не звільняють боржника від вико-
нання зобов’язання в натурі. У разі невико-
нання боржником за зобов’язанням певної 
роботи кредитор має право виконати цю ро-
боту за рахунок боржника, якщо інше не 
встановлено законом чи договором, або ви-
магати відшкодування збитків. Д. с. застосо-
вуються лише в тому разі, якщо боржник, 
котрий не виконав або неналежним чином 
виконав зобов’язання, є винним, крім випад-
ків, передбачених законом чи договором. 
Обо в’язок доводити відсутність вини покла-
дається на особу, що порушила зобов’язання.

Додаткова заробітна плата — винаго-
рода за працю понад установлені норми, за 
трудові успіхи та винахідливість і за особли-
ві умови праці. Вона включає доплати, над-
бавки, гарантійні та компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством; премії, 
пов’язані з виконанням виробничих завдань 
і функцій. 

Додаткова інформація — відомості 
про фінансові операції, які стали об’єктом 
фінансового моніторингу, та пов’язані з 
ними фінансові операції, відомості про їх 
учасників, а також інша наявна у суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу інфор-
мація або інформація, яка повинна зберіга-
тися в нього відповідно до вимог законодав-
ства, зокрема інформація з обмеженим до-

ступом, копії документів, або інформація з 
них, необхідні для виконання завдань, по-
кладених на центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового 
знищення.

Додатковий пай — внесок члена коопе-
ративу понад обов’язковий пай, що переда-
ється ним за власним бажанням до пайового 
фонду. 

Додаткові узагальнені матеріали — 
відомості, зібрані на основі аналізу додатко-
во одержаної інформації на додачу до раніше 
поданих узагальнених матеріалів.

Дозвіл митного органу — надання 
особі митним органом усно, письмово (папе-
ровим або електронним документом) чи 
шляхом проставляння відбитка особистої 
номерної печатки на супровідних докумен-
тах (деклараціях, відомостях) права на вчи-
нення певних дій.

Дозвіл на здійснення діяльності з 
випуску та обігу цінних паперів — нада-
ється ДКЦПФР торговцям цінними папера-
ми, якими можуть бути акціонерні товари-
ства, статутний фонд яких сформовано за 
рахунок виключно іменних акцій, а також 
товариства з обмеженою відповідальністю, 
товариства з додатковою відповідальністю, 
повні та командитні товариства, для яких 
операції з цінними паперами становлять ви-
ключний вид їх діяльності. Торговці цінни-
ми паперами мають право здійснювати такі 
види діяльності по випуску та обігу цінних 
паперів: діяльність по випуску цінних папе-
рів (андерайтингова), комісійну діяльність 
по цінних паперах (брокерська), комерційна 
діяльність по цінних паперах (дилерська).

Дозвіл на здійснення діяльності 
щодо ведення реєстру власників імен-
них цінних паперів — видається 
ДКЦПФР реєстратору та емітенту. Ведення 
відповідного реєстру є виключним видом ді-
яльності, який не може поєднуватися з ін-
шими видами, крім депозитарної. Емітент 
може самостійно вести власний реєстр, якщо 
кількість власників іменних цінних паперів 
емітента не перевищує 500. Для отримання 
дозволу реєстратор та емітент повинні від-
повідати визначеним ДКЦПФР вимогам: 
мати фахівців, обладнане приміщення, за-
тверджений Порядок ведення системи реє-
стру власників іменних цінних паперів тощо. 
Для реєстратора — юридичної особи визна-
чені додаткові особливі умови, що стосують-
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ся формування статутного фонду, складу за-
сновників та акціонерів тощо. Контроль за 
діяльністю реєстраторів та емітентів, що ве-
дуть власний реєстр, здійснюють ДКЦПФР 
та її територіальні органи.

Дозвіл на здійснення професійної 
депозитарної діяльності депозитаріями 
цінних паперів — видається ДКЦПФР і є 
підставою для провадження професійної ді-
яльності із зберігання і обслуговування обі-
гу цінних паперів та операцій емітента щодо 
випущених ними цінних паперів. Дозвіл мо-
жуть отримати юридичні особи, які відпові-
дають таким вимогам: зареєстровані як акці-
онерні товариства, у складі акціонерів якого 
повинно бути не менш як 10 зберігачів; мати 
повністю сплачений, сформований виключ-
но за рахунок грошових коштів статутний 
фонд у розмірі не менше ніж еквівалент 
1 млн євро; частка одного учасника у статут-
ному фонді не може перевищувати 25 %; ак-
ціонерами не можуть бути органи державної 
влади, місцевого самоврядування, громад-
ські організації, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством; усі керівники та 
фахівці повинні мати відповідну кваліфіка-
цію; наявність системи оброблення інформа-
ції, обладнання та програмного забезпечен-
ня; мати власне або орендоване спеціально 
обладнане сховище.

Дозвіл на здійснення професійної 
депозитарної діяльності комерційним 
банкам — видається ДКЦПФР банківським 
установам і є підставою для здійснення 
ними професійної діяльності із зберігання і 
обслуговування обігу цінних паперів на ра-
хунках у цінних паперах та операцій емітен-
та щодо випущених ними цінних паперів. 
Зберігачами можуть бути тільки ті комер-
ційні банки, які мають довідку, що підтвер-
джує погодження НБУ щодо можливості 
здійснення професійної депозитарної діяль-
ності зберігача, і які мають дозвіл на здій-
снення діяльності по випуску та обігу цін-
них паперів.

Дозвіл на здійснення професійної 
розрахунково-клірингової діяльності 
за операціями щодо цінних паперів — 
видається ДКЦПФР депозитарію, який на-
буває статусу клірингового. Для одержання 
обов’язкове попереднє отримання дозволу 
на здійснення професійної депозитарної ді-
яльності. Здійснення розрахунково-клірин-
гової діяльності не може поєднуватися з ін-
шими видами діяльності, крім діяльності зі 
зберігання і обслуговування обігу цінних па-
перів на рахунках у цінних паперах та опера-
цій емітента щодо випущених ним цінних 

паперів, а також діяльності з ведення реє-
стрів власників іменних цінних паперів.

Дозвіл торговцям цінними паперами 
на здійснення професійної депозитар-
ної діяльності — видається ДКЦПФР і є 
підставою для провадження торговцями 
професійної діяльності зі зберігання та об-
слуговування обігу цінних паперів на рахун-
ках у цінних паперах та операцій емітента 
щодо випущених ним цінних паперів. Для 
отримання дозволу торговець повинен мати 
статутний фонд, що становить не менше ніж 
еквівалент 100 тис. євро (у грошових ко-
штах), та мінімальної суми, встановленої 
для торговця, а також сформований гаран-
тійний фонд. Торговець повинен відповідати 
встановленим вимогам щодо використання 
технічних засобів, обладнання та приміщень, 
що має бути документально підтверджено.

Доіндустріальне (традиційне суспі-
льство) — суспільство з аграрним устроєм, 
з малорухливими соціальними структурами, 
обмеженою соціальною мобільністю і з за-
снованим на традиції способом соціокуль-
турної регуляції. Традиційне суспільство не 
є демократичним, суттєво обмежує свободу 
пересічної особистості.

Докази — у кримінальному, цивільному, 
арбітражному процесі — будь-які фактичні 
дані, на основі яких у визначеному законом 
порядку суд встановлює наявність або від-
сутність суспільно небезпечного діяння, 
вин ність особи, яка вчинила це діяння (у 
кримінальній справі) або наявність або від-
сутність обставин, що обґрунтовують вимо-
ги і заперечення сторін (у цивільних та арбі-
тражних справах), та інші обставини, що ма-
ють значення для правильного вирішення 
справи. При цьому докази, отримані з пору-
шенням закону, не мають юридичної сили і 
не можуть бути покладені в основу обвину-
вачення, рішення суду, а також використову-
ватися для доведення обставин, що підляга-
ють доведенню відповідно до закону. Суд 
може запропонувати їм подати додаткові до-
кази. У разі, якщо подати додаткові докази 
для сторін та інших осіб, які беруть участь у 
справі, важко, суд за їх клопотанням сприяє 
їм у збиранні доказів. Суд оцінює докази за 
внутрішнім переконанням, ґрунтується на 
неупередженому, всебічному і повному роз-
гляді наявних у справі доказів в їх сукупнос-
ті. Ніякі докази не мають для суду заздале-
гідь встановленої сили.

Доктрина (англ. doctrine) — визначає 
кінцеву мету організації, її кредо і філосо-
фію, в кінцевому підсумку синонімічна з по-
няттям “призначення організації”. Істотною 
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передумовою наявності Д. повинні бути її 
бажаність і легітимність. Так, прагнення 
компанії мати прибуток шляхом продажу 
своїх послуг прийнятне для її персоналу і 
виправдане в соціальному значенні, що дає 
змогу менеджерам ефективно координувати 
зусилля окремих працівників, керуючись 
доктриною як нормою управлінської діяль-
ності. Подібний вид координації підводить 
нас до ідеї робочої групи, відповідно до якої 
загальновизнана мета через організаційну 
єдність неминуче приводить до ефективного 
результату.

Доктрина відкритого суспільства 
(англ. оpen society) — суспільство, яке базу-
ється на визнанні того факту, що ніхто не має 
монополії на істину, що різні люди мають різ-
ні погляди та інтереси, і що існує потреба в 
установах, які б захищали права всіх людей і 
давали б їм змогу жити разом у мирі й злаго-
ді. Термін “відкрите суспільство”, введений в 
обіг Анрі Бергсоном (1859–1941) у книзі 
“Два джерела моралі і релігії”, 1932 р.; актив-
но використовувався К. Поппером у книзі 
“Відкрите суспільство і його ворог” для подо-
лання методологічних установок “історициз-
му” як (на його думку) адекватного теоретич-
ного обґрунтування цінностей тоталітаризму. 
Основними рисами, що харак те ризують від-
крите суспільство, є верховенство права, де-
мократично обрана влада, інститути грома-
дянського суспільства, захист прав меншин. 
Відкрите суспільство — це суспільство демо-
кратичного типу, що характеризується плю-
ралізмом в економіці, політиці, культурі, роз-
виненими соціальними структурами і право-
вою державою. Для членів відкритого 
суспільства характерні типове раціонально-
критичне мислення й відповідна установка 
поводження, можливість свідомо управляти 
соціальним розвитком і формувати державні 
інститути відповідно до демократичних 
принципів.

Доктрина Монро — політична доктри-
на США, частина сьомого Звернення до кон-
гресу (англ. State of the Union Affairs) п’ятого 
президента США Джеймса Монро (1817–
1825). У ній було визначено довготривалі 
цілі зовнішньої політики США. Подібно до 
традиції третього президента США Т. Дже-
ферсона (1801–1809), у цій доктрині було 
закріплено незалежність Американських 
Штатів від європейських урядів (від “Старо-
го світу”), сформульовано існування двох 
політичних сфер (англ. two spheres), визначе-
но принцип невтручання (англ. non-interve-
ntion) США в європейські конфлікти, запро-
поновано припинення всіх колоніальних 

кампаній у західній півкулі (англ. noncoloni-
zation).

Доктрина національної безпеки 
(англ. National Security) — стан захищеності 
життєво важливих інтересів особистості, 
су спільства і держави, суспільних ціннос-
тей від зовнішніх та внутрішніх загроз. У 
тоталітарній державі національна безпека 
розуміється передусім як безпека правите-
лів держави — як від зовнішніх ворогів, так 
і від власних громадян. Головна відзнака 
національної безпеки в демократичній дер-
жаві — це пріоритет захисту людини. Д. н. б. 
в Україні повинна забезпечувати захист ін-
тересів індивіда, громадянського суспіль-
ства, корпоративного сектору (виробників) 
і держави. З-поміж цього слід виділяти осо-
бисту, суспільну, корпоративну та державну 
безпеку.

Доктрина превентивного інтервен-
ціоналізму (англ. Doctrine of Preventing In-
terventionalizm) — американська геополітич-
на доктрина початку ХХІ ст., що поставила 
своєю метою з допомогою військової могут-
ності поширити американський вплив через 
си стему “американських цінностей” і взяти 
таким чином під свій контроль стратегічні 
(енергетичні) світові ресурси. Вказана док-
трина поклала початок новим перегонам 
озброювання і створення нових видів зброї. 
Військові видатки в державному бюджеті 
збільшені до 400 млрд дол. США (2003).  
Д. п. і. передбачає завдавати випереджаль-
них (“превентивних”) ударів по країнах, що 
віднесені до геополітичної “вісі зла”, до якої 
практично може бути віднесена будь-яка 
держава.

Доктринальне тлумачення — неофі-
ційне, наукове тлумачення правових норм, 
яке дається вченими у монографіях, статтях, 
коментарях тощо, а також практичними пра-
цівниками в лекціях, виступах у пресі, тобто 
поза своєю офіційною діяльністю.

Документ — матеріальний носій, що 
містить інформацію, основними функціями 
якого є її збереження та передавання у часі 
та просторі.

Документарна форма цінного папе-
ра (сертифікат цінних паперів) — цін-
ний папір, який оформлено у документарно-
му вигляді, та який містить реквізити відпо-
відного виду цінного папера певної емісії, 
дані про кількість цінних паперів, а також 
засвідчує сукупність прав, що надають від-
повідні цінні папери.

Документація (англ. сredit agreement) — 
обґрунтування управлінських рішень за до-
помогою документів, невід’ємний елемент 

Доктрина відкритого суспільства 



195

управління, що полягає у збиранні, переда-
ванні та обробленні фіксованої інформації — 
документів.

Документи розпорядчі. Такими доку-
ментами є: директива, наказ, розпорядження, 
вказівка. Директива — стратегічні вказівки 
вищого органу управління підлеглим особам, 
підрозділам, підприємствам, орга ні заціям. 
Наказ — документ стратегічного значення, 
яким вищий орган управління зобов’язує під-
леглих осіб виконувати певні дії у визначені 
терміни. Розпорядження — документ тактич-
ного значення, яким вищий орган управління 
зобов’язує підлеглих вирішити певні завдан-
ня поточної діяльності. Вказівка керівника — 
роз’яснення підлеглим порядку дій у кон-
кретних ситуаціях.

Документи системи реєстру — вхідні 
документи; документи, що згідно з чинним 
законодавством визначають подію, за наслід-
ками якої необхідно внести зміни до системи 
реєстру; розпорядження органів приватизації 
про внесення до реєстру відомостей про акці-
онерів за результатами приватизації та інше; 
документи, що підтверджують повноваження 
осіб виконувати дії в системі реєстру від імені 
осіб, які зареєстровані або реєструються в 
системі реєстру; вихідні документи, бланки 
сертифікатів іменних цінних паперів.

Документована процедура — уста-
новлений спосіб проведення певної діяль-
ності чи процесу.

Документообіг (англ. Documentary tur-
nover) — рух (переміщення) документів між 
підприємствами, організаціями й установа-
ми з часу їх виписування або реєстрації (для 
тих, що надходять ззовні) до повернення в 
архів.

Домінантна партійна система — сис-
тема з переважаючою партією, яка за підсум-
ками виборів незмінно залишається при вла-
ді протягом десятків років. Таку партійну 
систему ще називають системою партій на-
ціональної згоди.

Доміцильований вексель — вексель, у 
якому зазначено особливе місце платежу, що 
відрізняється від місцеперебування особи, 
яка зазначена як платник за векселем.

Доміциляція — призначення за вексе-
лем особливого місця платежу, відмінного 
від місцеперебування особи, яка зазначена 
як платник за векселем, шляхом простав-
ляння доміциляційної формули. Під час 
складання векселя векселедавець може за-
значити не тільки особливе місце платежу, а 
й особу, яка оплатить вексель у місці Д. 
Якщо така особа не зазначена, то це означає, 
що її може визначити трасат при акцепті. 

Якщо він цього не зробить, то вважається, 
що акцептант сам виконає платіж у місці Д.

Допінг — високоактивні речовини тва-
ринного і рослинного походження та їх син-
тетичні аналоги, які при введенні в організм 
активізують серцево-судинну й дихальну ді-
яльність, знімаючи почуття втоми, невпев-
неності у своїх силах, поліпшують усі види 
психічної і моторної діяльності. Ці засоби й 
методи входять до переліку заборонених Ан-
тидопінговим кодексом Олімпійського руху. 

Допуск — акт визнання акцій компанії 
на біржі або на позабіржовій торговельній 
системі, встановлення курсу акцій, після чого 
починається котирування акцій на біржі.

Допуск до державної таємниці — 
процедура оформлення права громадян на 
доступ до відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю, а підприємств, установ і 
організацій — на проведення робіт з вико-
ристанням таких відомостей.

Дорогоцінне каміння — природні ал-
мази, смарагди, рубіни, сапфіри, олексан-
дрити, а також органогенні утворення — пер-
ли й бурштин у сировинному та оброблено-
му вигляді. 

Дорогоцінні метали — золото, срібло, 
платина й метали платинової групи (пала-
дій, іридій, родій, рутеній, осмій) у будь-
якому вигляді і стані. 

Доручення — договір, за яким одна осо-
ба (повірений) зобов’язується вчинити від 
імені й за рахунок іншої особи (довірителя) 
певні юридичні дії. За угодами, вчиненими 
повіреним, права та обов’язки набуває без-
посередньо довіритель.

Дострокове припинення повнова-
жень органів самоорганізації населен-
ня. Повноваження органу самоорганізації 
населення припиняються достроково у разі:

1) невиконання рішень сільської, селищ-
ної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради, її виконавчого комі-
тету, загальних зборів громадян або 
невиконання своїх повноважень;

2) його саморозпуску.
Рішення про дострокове припинення по-

вноважень органу самоорганізації населення 
приймається загальними зборами громадян, 
що утворили даний орган, або відповідною 
радою.

Дострокове припинення повнова-
жень ради. Повноваження сільської, се-
лищної, міської, районної в місті, районної, 
обласної ради можуть бути достроково при-
пинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з пору-
шенням Конституції України, законів, 
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прав і свобод громадян, ігноруючи при 
цьому вимоги компетентних органів 
про приведення цих рішень у відпо-
відність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без по-
важних причин у строки, встановлені 
законом, або рада не вирішує питань, 
віднесених до її відання;

3) передбачених Законом України “Про 
військово-цивільні адміністрації”.

Повноваження сільської, селищної, місь-
кої, районної в місті ради можуть бути при-
пинені достроково за рішенням місцевого 
референдуму.

Доступ до інформації. За порядком 
доступу інформація поділяється на відкриту 
інформацію та інформацію з обмеженим до-
ступом. Будь-яка інформація є відкритою, 
крім тієї, що віднесена законом до інформа-
ції з обмеженим доступом.

Досьє (фр. dossier — справа) — 1) сукуп-
ність документів, матеріалів, що стосуються 
певної справи, питання або особи; 2) тека з 
такими матеріалами.

Досягнутий (придбаний) соціаль-
ний статус — це позиція, яку отримує лю-
дина завдяки власним зусиллям, бажанню, 
вільному вибору або завдяки удачі й везінню 
(наприклад, студент, президент, батько).

Дотація (від лат. dotatio — дар, пожерт-
вування) — 1) державна допомога громадя-
нам і організаціям для покриття збитків або 
інших цілей; 2) бюджетні кошти, що нада-
ються бюджету іншого рівня бюджетною 
системою на безоплатній та безповоротній 
основі; 3) грошові кошти, що безоплатно ви-
діляються з бюджету підприємству для здій-
снення діяльності, доходи від якої не покри-
вають встановлених нормативних витрат, а 
також на підтримку щодо низьких роздріб-
них цін на окремі товари, що реалізуються 
населенню. Дотації лягають важким тягарем 
на державний бюджет, породжують його де-
фіцитність, внаслідок чого доводиться здій-
снювати додаткову грошову емісію, що при-
водить до інфляції. Дотації поширені в краї-
нах, де переважає дер жав но-адмі ністративне 
управління економікою, і в набагато меншо-
му ступені властиві економіці ринкового 
типу, в якій вимоги самофінансування і са-
моокупності є досить жорсткими. 

Дотація вирівнювання — міжбюджет-
ний трансферт на вирівнювання дохідної 
спроможності бюджету, який його отримує.

Дохід — грошові і матеріальні ресурси, 
що надходять юридичним і фізичним осо-
бам після завершення виробничого циклу. 
У ширшому розумінні — виручка та інші 

грошові кошти, що надходять на підприєм-
ство.

Дохід емісійний — сума перевищення 
доходів, отриманих від первинної емісії (ви-
пуску) власних акцій та інших корпоратив-
них прав над номіналом таких акцій (інших 
корпоративних прав). 

Дохід на акцію — чистий дохід, розпо-
ділений на кількість акцій, випущених в 
обіг.

Доходи акціонерного товариства — 
збільшення економічних вигід у вигляді 
надходження активів або зменшення зобо-
в’язань, які призводять до зростання власно-
го капіталу (крім зростання капіталу за ра-
хунок внесків власників).

Доходи бюджету — податкові, непо-
даткові та інші надходження на безповорот-
ній основі, справляння яких передбачено за-
конодавством України (включаючи транс-
ферти, плату за надання адміністративних 
послуг, власні надходження бюджетних 
установ).

Доходи від страхової діяльності — 
зароблені страхові платежі (страхові внески, 
страхові премії) за договорами страхування і 
перестраховування. Визначаються шляхом 
збільшення суми надходжень страхових пла-
тежів (страхових внесків, страхових премій) 
протягом звітного періоду на суму незаро-
блених страхових платежів (страхових вне-
сків, страхових премій) на початок звітного 
періоду і зменшення отриманого результату 
на суму незароблених страхових платежів 
(страхових внесків, страхових премій) на кі-
нець звітного періоду; комісійні винагороди 
за перестраховування; частки від страхових 
сум і страхових відшкодувань, сплачені пе-
рестраховиками; повернуті суми з централі-
зованих страхових резервних фондів; повер-
нуті суми технічних резервів, інших, ніж ре-
зерв незароблених премій, у випадках і на 
умовах, передбачених актами чинного зако-
нодавства. 

Доходи з джерелом їх походження 
в Україні — будь-які доходи, отримані рези-
дентами або нерезидентами від будь-яких 
видів їхньої діяльності на території України, 
включаючи проценти, дивіденди, роялті та 
будь-які інші види пасивних доходів, спла-
чених резидентами України, доходи від на-
дання резидентам або нерезидентам в орен-
ду (користування) майна, розташованого в 
Україні, включаючи рухомий склад тран-
спорту, приписаного до портів, розташова-
них в Україні, доходи від продажу нерухомо-
го майна, розташованого в Україні, доходи, 
отримані у вигляді внесків та премій на 
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страхування і перестрахування ризиків на 
території України, а також доходи стра-
ховиків-резидентів від страхування ризиків 
страхувальників-резидентів за межами 
України, інші доходи від господарської ді-
яльності на митній території України або на 
територіях, що перебувають під контролем 
митних служб України (в зонах митного 
контролю, на спеціалізованих ліцензійних 
митних складах тощо). 

Доходи, одержані злочинним шля-
хом — будь-яка вигода, одержана внаслідок 
вчинення суспільно небезпечного діяння, що 
передує легалізації (відмиванню) доходів, 
яка може складатися з рухомого чи нерухо-
мого майна, майнових та немайнових прав, 
незалежно від їх вартості.

Дочірня компанія — юридична особа, 
яка контролюється іншою юридичною осо-
бою (материнською компанією).

Дошкільна освіта — початковий рівень 
системи освіти, який здійснюється сім’єю 
разом або окремо з освітою в держаних чи 
недержавних дошкільних освітніх установах 
і мають на меті виховання та забезпечення 
фізичного, психічного здоров’я дітей, їхній 
повноцінний розвиток, набуття життєвого 
досвіду, вироблення вмінь, навичок, потріб-
них для навчання у школі.

Дроблення акцій — зменшення номі-
нальної вартості акцій даного випуску шля-
хом ділення на визначений емітентом коефі-
цієнт без зміни сумарної номінальної вар-
тості акцій даного випуску.

Дуаєн (від фр. doyen старшина, старій-
шина) — протокольний глава дипломатично-
го корпусу (в англомовних країнах зазвичай 
іменується деканом). Д. виступає від імені 
дипломатичного корпусу на різного роду 
протокольних заходах і є своєрідним посе-
редником між відповідними органами влади 
держави перебування і дипломатичним 
корпу сом з питань, що стосуються статусу 
дипломатичного корпусу. Д. автоматично 
стає глава дипломатичного представництва, 
що має найбільш високий клас і серед глав 
дипломатичних представників, акредитова-
них в даній державі, і серед глав які мають од-
наковий клас і пробув у державі перебування 
на цій посаді найбільший термін порівняно зі 
своїми колегами.

Дублікат (лат. duplicatio — подвоєн-
ня) — другий або наступний екземпляр 
будь-якого письмового документа, що має на 
відміну від копії, однакову з оригіналом 
юридичну силу. Дублікат виготовляється у 
випадках, коли оригінал документа може 
отримати тільки один суб’єкт права. 

Духовна культура — це ідеальні (тобто 
нематеріальні) форми суспільного життя, 
ідеї, які створюють люди. До духовної куль-
тури належать: релігійна культура (система-
тизовані релігійні вчення, традиційні конфе-
сії і деномінації, сучасні культи і вчення, ет-
нографічна релігійність); інтелектуальна 
(філософія, історія, наука); правова (судо-
чинство, законодавство, виконавча система, 
законослухняність); політична (традицій-
ний політичний режим, ідеологія, норми 
взаємодії суб’єктів політики); етична (етика 
як теоретичне осмислення моральності, мо-
раль як суспільний її вираз, моральність як 
особова норма); педагогічну культуру (ідеа-
ли і практика освіти і виховання). Доречно 
звернути увагу, що до поняття “духовна 
культура” належать і матеріальні об’єкти, що 
містять світ духовної культури: бібліотеки, 
музеї, навчальні заклади, суди тощо.

Душевна хвороба — захворювання, що 
виявляється в порушенні нормальної пси-
хічної діяльності, яке істотно впливає на 
здатність особи правильно сприймати на-
вколишню дійсність, контролювати свою ді-
яльність та усвідомлювати значення своїх 
дій. До Д. х. належать шизофренія, епілепсія, 
паранойя, олігофренія та ін. Законодавством 
установлено певні обмеження дієздатності 
осіб, що страждають на Д. х. Над ними може 
бути встановлено опіку. У кримінально-
правових відносинах такі особи, якщо вони 
скоїли суспільно небезпечні діяння, можуть 
бути визнані неосудними.

Душевне хвилювання — у криміналь-
ному праві визнається однією з обставин, що 
пом’якшують відповідальність особи, яка 
скоїла злочин. Коли ж Д. х. виникає внаслі-
док незаконного насильства або тяжкої об-
рази від потерпілого, то цей факт є кваліфі-
каційною ознакою окремих видів злочинів: 
вбивство або заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень у стані сильного Д. х., які тяг-
нуть відносно м’які міри покарання.

Душевне хвилювання 
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Еволюція (з лат. evolutio — розгортан-
ня) — поняття, що відображає процес розви-
тку систем, коли повільні зміни кількісних ха-
рактеристик приводять до якісних змін систе-
ми, її структурної організації і функції та 
позначає сукупність усіх змін у популяції ор-
ганізмів протягом поколінь. Накопичення та-
ких якісних змін із плином часу приводить до 
загальних змін у популяції. Еволюція відбува-
ється завдяки змінам у генах, “програмі”, за 
якою формується організм. При розмноженні 
невеликі випадкові зміни в генах роблять жи-
вий організм відмінним від своїх батьків. Іноді 
вони допомагають йому вижити. Тоді корисні 
гени можуть бути передані нащадкові вже цієї 
істоти. Частіше термін використовується для 
характеристики розвитку природних процесів, 
насамперед живих організмів.

Еволюція влади (англ. еvolution of 
authority) — історичний розвиток уявлень 
про сутність влади як вищої координуючої 
сили в класичному менеджменті в напрямі 
поступового витіснення формальної влади 
іншими формами управління. Влада дедалі 
рідше рекомендується як єдиний засіб.

Еволюція державного управління в 
ХІІ–ХІІІ ст. Княжий двір. З розвитком 
вотчинного господарства, князівського і бо-
ярського, дедалі більшу роль відіграють 
слуги-управителі. Купка старшої дружини (і 
боярства, що входило до неї) зовсім не була 
структурована, обов’язки з управління дер-
жавою (чи бодай маєтком князя) не були 
розподілені між ними й чітко визначені. Без-
умовно, на практиці подібна спеціалізація 
серед оточення князя могла існувати. Хтось 
серед дружинників чи бояр краще від інших 
збирав данину, інший мав нахил до судових 
справ тощо. Проте спеціалізація, і то не абсо-
лютна, з’являється лише тоді, коли утворю-
ється княжий двір як постійна й неодмінна 
складова державного організму, як головна 
структура державної служби.

Еволюція конституційної моделі 
державного управління в Україні. По-
чатковим етапом становлення конституцій-
ної моделі державного управління в Україні 
можна вважати утворення в квітні 1991 р. за-
мість Ради Міністрів УРСР Кабінету Міні-
стрів УРСР, який набув статусу найвищого 
органу державного управління. Проте не-
вдовзі було введено посаду Президента 
УРСР, який проголошувався главою вико-
навчої влади. Законом України “Про внесен-
ня змін і доповнень до Конституції (Осно-
вного Закону) України” вiд 14 лютого 
1992 р. № 2113-XII Президент України 
отримав повноваження здійснювати керів-
ництво і спрямовувати виконавчу діяльність 
Кабінету Міністрів України, змінювати 
структуру системи виконавчої влади, вирі-
шувати відповідні кадрові питання, скасову-
вати акти уряду і ЦОВВ. Таким чином, Кабі-
нет Міністрів України став структурою, під-
порядкованою Президенту України, з 
обмеженими повноваженнями щодо систе-
ми виконавчої влади. Уряд не міг утворюва-
ти міністерств, а лише інші ЦОВВ без права 
призначення і звільнення керівників, не міг 
керувати, а лише об’єднувати і спрямовува-
ти роботу підвідомчих йому органів, що-
правда із правом скасування їх актів.

Еволюція місцевих органів влади в 
Україні. Початком еволюційного процесу 
становлення та розвитку місцевих органів 
виконавчої влади в сучасній Україні можна 
вважати прийняття Закону України “Про 
Представника Президента України” вiд 5 бе-
резня 1992 р. № 2167-XII, який запровадив 
систему місцевих державних адміністрацій 
на чолі з представниками Президента Украї-
ни в областях, містах Києві і Севастополі, 
районах, районах міст Києва і Севастополя. 
До структури місцевих державних адміні-
страцій увійшли місцеві підрозділи ЦОВВ, 
тобто було фактично реалізовано модель з 
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одним типом місцевих органів виконавчої 
влади. Місцеві державні адміністрації вико-
нували функції як загальної компетенції 
(реалізація державної політики, забезпечен-
ня розвитку територій, управління кому-
нальною власністю тощо), так і спеціальної 
(реалізація завдань ЦОВВ), отримали широ-
кі управлінські повноваження, в тому числі 
контролювати діяльність органів самовряду-
вання. У результаті місцеві державні адміні-
страції перетворилися на основні центри 
місцевої влади, що зумовлювало пряму за-
лежність ефективності реалізації державної 
політики на місцях від чіткої вертикалі їх 
підпорядкування органам виконавчої влади 
вищих рівнів. На практиці було встановлено 
подвійне підпорядкування місцевих держав-
них адміністрацій: Президенту України і Ка-
бінету Міністрів України. При цьому ключо-
ві владні повноваження одержав глава дер-
жави, тоді як уряд мав досить обмежені 
можливості владного впливу на місцеві дер-
жавні адміністрації. Їх відносини з ЦОВВ 
будувалися за принципом подвійного підпо-
рядкування відповідних підрозділів адміні-
страцій. Керівники цих підрозділів призна-
чалися і звільнялися керівництвом ЦОВВ за 
погодженням з главами місцевих державних 
адміністрацій, які могли зупиняти дію їх на-
казів. Таким чином, було сформовано дуа-
лістичну виконавчу вертикаль, що погіршу-
вало її дієздатність та перешкоджало уряду 
ефективно спрямовувати роботу місцевих 
державних адміністрацій на реалізацію дер-
жавної політики. Утворення місцевих дер-
жавних адміністрацій означало формування 
місцевого рівня виконавчої влади. Проте цей 
рівень був зруйнований Законом України 
“Про формування місцевих органів влади і 
самоврядування” вiд 3 лютого 1994 р. 
№ 3917-XII шляхом ліквідації адміністра-
цій, посад представників Президента Украї-
ни і передачі їх повноважень виконкомам 
місцевих рад, які подвійно підпорядковува-
лися з питань здійснення повноважень вико-
навчої влади: Кабінету Міністрів України та 
виконкомам рад вищого рівня. Виконкоми, 
головами яких були голови рад, стали під-
звітними і підконтрольними радам, які ви-
значали склад комітетів. Лише Верховна 
Рада України могла припиняти повноважен-
ня цих комітетів та їх голів. Лише через дея-
кий час було конкретизовано перелік повно-
важень виконавчої влади, що делегувалися 
виконкомам, які з цих питань стали підзвіт-
ними та підконтрольними Президентові 
України. У такій моделі основні владні по-
вноваження щодо виконкомів належали міс-

цевим радам і Верховній Раді України, тому 
здатність органів виконавчої влади управля-
ти на місцевому рівні виявилася на певний 
час дуже обмеженою.

Егалітаризм (фр. ègalitarisme — рів-
ність) — принцип рівності всіх людей у різ-
них сферах суспільного життя.

Едіфакт — міжнародний стандарт ООН: 
універсальні правила ООН по обміну інфор-
мацією в управлінні, торгівлі, на транспорті 
з використанням електронної техніки. У 
ЕДІФАКТ виділені чотири основні компо-
ненти, що підлягають стандартизації при 
підготовці документів для передачі по кана-
лах телекомунікацій. Це елементи даних 
(data elements), стандартні групи елементів 
даних (standard data segments), стандартні 
повідомлення (Standard messages) і правила 
створення форматів документів (syntax 
rules).

Едукційна комісія Речі Посполи-
тої — перший в Європі державний орган 
управління освітою, створений у жовтні 
1773 р. ХVІІІ ст. позначилося проведенням 
освітніх реформ у країнах Центральної та 
Східної Європи, основними завданнями 
яких були секуляризація освіти і формуван-
ня її загальнодержавної системи на світ-
ських засадах, розширення обсягів підготов-
ки освічених людей, широке впровадження 
до програм вивчення природничих наук, що 
відповідало новим запитам суспільства. Од-
нією з перших реформ у галузі освіти почала 
здійснювати Річ Посполита, до складу якої 
входила Правобережна Україна. Безпосеред-
нім поштовхом освітньої реформи стали 
перший поділ Польщі (1772) та ліквідація у 
серпні 1773 р. ордена єзуїтів. Поділ Польщі 
вочевидь показав необхідність глибокого ре-
формування державної влади, а оскільки 
причиною всіх негараздів вважалася попере-
дня система виховання молоді, то наголос 
робився на необхідності переходу шкільни-
цтва у руки держави. Ліквідація ж ордена 
єзуїтів, який традиційно зосереджував у сво-
їх руках переважну більшість середніх на-
вчальних закладів і викладацьких кадрів, ро-
била реальною загрозу повного краху систе-
ми середнього шкільництва і потребувала 
негайних заходів.

Едускунт — назва однопалатного парла-
менту Фінляндії.

Ейджизм — вікова дискримінація, які 
ґрунтується на переконанні, що певні вікові 
категорії є гіршими за інші.

Екзекватура (від лат. exsequоr — вико-
ную) — 1) приведення у виконання в даній 
країні судового рішення, винесеного в іншій 
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державі; 2) офіційний документ, що засвід-
чує визнання консула урядом приймаючої 
держави.

Екзекуція (лат. exsecutio — виконан-
ня) — 1) приведення у виконання судового 
вироку або адміністративного рішення; 
2) смертна кара або тілесне покарання.

Екземпляр — зразок тиражованого до-
кумента, ідентичний оригіналу.

Екзильний уряд (фр., від лат. exsilium — 
вигнання, висилання) — уряд у вигнанні; 
уряд, що сформований і працює за межами 
держави, яку представляє. Незалежно від 
того, перебувають члени такого уряду у ви-
гнанні внаслідок санкцій державної влади 
чи за власним рішенням (через неможли-
вість продовження діяльності в країні), Е. у. 
у своїх установчих документах зазвичай 
проголошує себе єдиним легітимним урядом 
держави. Він прагне до встановлення міжна-
родних зв’язків і, як правило, домагається 
визнання себе єдиним правомірним пред-
ставником державної влади своєї країни. Ді-
ючи як суб’єкт міжнародних відносин, Е. у. 
за сприятливих обставин може вдатися до 
спроби повернути собі владу у країні. У роки 
Другої світової війни і німецько-
фашистської окупації виникли Е. у. у деяких 
державах Європи — французький уряд де 
Голля і польський в Лондоні, югослав-
ський — у Каїрі, які вели активну міжнарод-
ну діяльність протягом війни.

Екзогамія — це норма, правило, тради-
ція, що забороняє (не рекомендує) шлюб 
між чоловіками і жінками однієї соціальної 
групи, роду, фратрії.

Екзогенні фактори (англ. Еxogenous 
Factors) — фактори зовнішнього середовища 
щодо суб’єкта господарювання (цінова і по-
даткова політика, квоти, митні тарифи та ін.)

Еккаунтант (англ. аccountant) — квалі-
фікований бухгалтер; бухгалтер з управлін-
ськими функціями: ревізор, контролер, екс-
перт з аналізу балансів та фінансової звіт-
ності.

Екологічна безпека — стан навколиш-
нього природного середовища, за якого за-
безпечується запобігання погіршенню еко-
логічної ситуації та виникненню небезпеки 
для здоров’я людей.

Екологічна експертиза — вид науко-
во-практичної діяльності спеціально упо-
вноважених державних органів, еколого-
експертних формувань та об’єднань грома-
дян, що базується на міжгалузевому 
еколо гічному дослідженні, аналізі та оцінці 
передпроектних, проектних та інших матері-
алів чи об’єктів, реалізація й дія яких може 

негативно впливати або впливає на стан на-
вколишнього природного середовища та 
здоров’я людей, і спрямована на підготовку 
висновків щодо відповідності запланованої 
чи здійснюваної діяльності нормам і вимо-
гам законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища, раціональне 
використання й відтворення природних ре-
сурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Екологічна катастрофа (англ. ecologi-
cal catastrophe; від грец. katastrophe — перево-
рот, знищення, та oikos — дім, родина) — змі-
ни в екосистемі, які відбулися протягом ко-
роткого проміжку часу, що призвели до 
незворотних наслідків, втрати її сталості, 
рівноваги, а також руйнування внаслідок 
швидкої зміни власних параметрів. Функці-
онування біосфери є складним процесом, у 
якому відбуваються еволюційні процеси, які 
іноді перериваються катастрофічними поді-
ями. Наслідком Е. к., на відміну від еволюції, 
є перехід екосистем з одного рівня організа-
ції, умов стабільності та рівноваги до іншо-
го — з меншим порівняно з вихідним рівнем 
складності, енергетичним та екологічним по-
тенціалом. Причиною Е. к. можуть бути при-
родні та антропогенні аномалії та катакліз-
ми, при цьому останні є результатом прямо-
го або опосередкованого впливу людини на 
екосистему.

Екологічна криза (від грец. oikos — дім, 
родина, krisis — рішення, зворотний 
пункт) — екологічна ситуація, коли зміни 
структури екосистеми призводять до втрати 
сталості, рівноваги екосистеми в результаті 
природного, антропогенного впливу, але при 
цьому мають зворотний характер. Е. к. є по-
рушенням рівноваги у природних системах 
між їх складовими: водою, повітрям, ґрун-
том, тваринним і рослинним світом, люди-
ною і негативними наслідками її діяльності. 
Оскільки у природі все взаємопов’язано, по-
рушення одного компонента (напр. висна-
ження водних запасів) веде до зміни інших 
(похолодання або потепління клімату, зміни 
ґрунтів і видового складу організмів). Роз-
різняють Е. к. природного й антропогенного 
походження. Природні Е. к. органічно влас-
тиві еволюційному процесу, становлячи його 
невід’ємну особливість. Упродовж геологіч-
ної історії Е. к. відбувалися досить часто в 
різних регіонах планети. Кардинально впли-
ваючи на характер перебіг еволюційного 
процесу, різноманітні Е. к. змінюють екосис-
тему або її складові. Вони є фазами розвитку 
біосфери, на яких відбувається якісне онов-
лення живої речовини (вимирання одних 
видів і виникнення інших). Причини виник-
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нення Е. к. природного походження досить 
різноманітні та зумовлені чинниками як жи-
вої, так і неживої природи. Антропогенні Е. 
к. часто виникають через негативні наслідки 
людської діяльності.

Екологічне право — система правових 
відносин, якими регулюються суспільні від-
носини з охорони навколишнього природно-
го середовища і раціонального використання 
природних ресурсів (екологічні відносини).

Екологічне правопорушення — про-
типравне діяння (дія чи бездіяльність), що 
порушує встановлений в країні екологічний 
правопорядок.

Екологічні права та обов’язки гро-
мадян — система юридично закріплених за 
громадянами повноважень та зобов’язань в 
екологічній сфері.

Економетрія (англ. еconometry) — ви-
вчення кількісних характеристик економіч-
них явищ та процесів засобами математич-
ного й статистичного аналізу.

Економіка (англ. есопотісs) — 1) сукуп-
ність суспільних відносин як у виробничій, 
так і у невиробничій сферах, тобто економіч-
ний базис певного суспільного ладу; 2) на-
родне господарство певної країни або його 
галузь; 3) терміном Е. позначають науки, які 
вивчають специфіку виробничих відносин у 
певній галузі або сфері суспільного вироб-
ництва (Е. транспорту, Е. праці та ін.).

Економічна вигода — потенційна мож-
ливість отримання корпорацією грошових 
коштів від використання активів.

Економічна раціональність — забез-
печення найнижчої ціни товару чи послуги 
за умов обмеженості суспільних ресурсів, 
причому забезпечені таким чином товари й 
послуги мають найвище цінувати споживачі, 
які прагнуть максимального задоволення 
своїх потреб; Е. р. не має бути тільки грошо-
вою, вона може полягати і в негрошових ви-
годах.

Економічне регулювання — під пря-
мим Е. р. звичайно розуміють реакцію на 
різновиди ринкових невдач. Для усунення 
виявлених невідповідностей ринкового про-
цесу уряди втручаються, регулюючи один 
або кілька наступних аспектів економічної 
поведінки: вступ фірм у конкретну еконо-
мічну діяльність або вихід з неї (наприклад, 
ліцензії на телерадіомовлення і на тран-
спортні послуги); встановлення цін (напри-
клад, на оренду, на телефонні послуги й 
авіаквитки); обсяг продукції (наприклад, 
здійснюване департаментами торгівлі керів-
ництво постачанням сільськогосподарської 
продукції); норма прибутку, встановлена для 

тих, хто забезпечує послуги (наприклад, те-
лефонні чи водні тарифи). 

Економічне стимулювання — метод 
головним чином державного управління, 
суть якого полягає у сприянні розвитку 
науково-технічного прогресу, планово-інди-
ка тив ному регулюванню темпів і пропорцій 
розвитку економіки в цілому та її складових 
сфер і галузей. Економічне стимулювання 
реалізується у запровадженні держав них до-
тацій і субсидій, бюджетних позик, пільг в 
оподаткуванні, встановленні квот на вироб-
ництво певних видів продукції, регулюванні 
нижніх для товаровиробників і верхніх для 
споживачів рівнів цін, стимулюванні цін і 
матеріально-технічних ресурсів.

Економічний дуалізм — одночасне іс-
нування різних способів виробництва, спо-
живання, ринків праці, що заважають один 
одному в межах однієї економічної системи. 
Характерний для перехідних періодів розви-
тку економіки.

Економічний ефект — різниця між 
економією, отриманою в результаті впрова-
дження організаційно-технічного заходу, і 
витратами на розроблення і впровадження 
цього заходу за термін його дії.

Економічний потенціал регіону — су-
купна здатність галузей народного господар-
ства регіону виробляти продукцію, здійсню-
вати капітальне будівництво, перевезення 
вантажів, надавати необхідні послуги насе-
ленню.

Економічні методи управління — 
система прийомів і засобів прямої дії на 
суб’єктів підприємницької діяльності за до-
помогою фінансово-економічних законів і 
грошово-кредитних відносин з метою ство-
рення оптимальних умов, які забезпечують 
досягнення високих економічних результа-
тів. Економічні методи управління: 1) інди-
кативне планування; 2) державне регулю-
вання; 3) грошово-кредитна і фінансова по-
літика; 4) конкурентна політика; 5) вплив на 
ринкове ціноутворення; 6) податкова полі-
тика; 7) економічне стимулювання.

Економічні нормативи — показники, 
що встановлюються Національним банком і 
дотримання яких є обов’язковим для банків.

Економічні функції управління — 
уособлення господарсько-організаційних  
завдань держави, що виходять від керовано-
го об’єкта — національного господарства 
країни, спрямованих на гармонійне поєднан-
ня приватних і суспільних інтересів індиві-
дів, господарств, соціальних груп, з метою 
забезпечення ефективного функціонування 
ринкової економіки, справедливого розподі-
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лу доходів і сприяння макроекономічному 
зростанню та забезпеченню стабільності еко-
номіки. Е. ф. управління є: 1) забезпечення 
правової бази і суспільної атмосфери, що 
сприяє ефективному функціонуванню рин-
кової економіки; 2) загальна координація 
економічної політики; 3) захист та заохочен-
ня конкуренції; 4) регулювання грошового 
обігу і діяльності комерційних банків; 
5) контроль за оплатою праці; 6) контроль за 
рівнем інфляції та зайнятості.

Екоцид — масове знищення рослинного 
або тваринного світу, отруєння атмосфери 
або водних ресурсів та інші дії, що можуть 
спричинити екологічну катастрофу (штучні 
зливи, цунамі, виверження вулканів тощо). 

Ексгумація — виймання трупа з місця 
його поховання, коли виникає необхідність 
у проведенні первинного або повторного 
огляду трупа, пред’явленні його для впізнан-
ня, проведенні експертизи (у тому числі до-
даткової й повторної). Е. здійснюється на 
підставі постанови слідчого, яка має бути за-
тверджена прокурором, з участю судово-
медичного експерта і в присутності понятих.

Експеримент (від лат. experimentum — 
проба, дослід) — один з основних методів на-
укового пізнання (поряд зі спостережен-
ням). Відмінний від спостереження актив-
ним втручанням у ситуацію дослідника, 
який здійснює планомірне маніпулювання 
одним або кількома факторами і реєстрацію 
супутніх змін у поведінці досліджуваного 
об’єкта.

Експериментальний дизайн дослі-
дження — модель дослідження, що вважа-
ється найбільш надійною для встановлення 
результативності проекту чи програми; для 
її застосування використовують випадковий 
відбір до кожної з груп: групи впливу та 
контрольної групи. Відмінності в показни-
ках між групою впливу та контрольною гру-
пою показують ефект від проведення проек-
ту чи програми. Найбільш повним та надій-
ним варіантом застосування Е. д. є 
про ве дення вимірювання для обох груп до 
та після реалізації проекту чи програми.

Експерт — особа, що володіє спеціаль-
ними знаннями й залучається в установле-
ному порядку для проведення експертизи. Е. 
можуть бути співробітники державної екс-
пертної установи, а також інші фахівці, не 
зацікавлені в результатах справи.

Експертиза працездатності — вста-
новлення здатності особи до праці для ви-
значення часткової або повної, тимчасової 
або тривалої, загальної або професійної не-
працездатності та її причин. Е. п. проводить 

МСЕК, висновок якої є підставою для при-
значення пенсії, допомоги, відшкодування 
збитків унаслідок каліцтва або інших ушко-
джень здоров’я, для працевлаштування.

Експертна влада — форма особистої 
влади, що виникає внаслідок визнання по-
слідовником того, що лідер володіє недосяж-
ними для нього спеціальними знаннями, на-
вичками, вміннями, досвідом.

Експертне консультування — один із 
видів управлінського консультування, за 
якого консультант самостійно здійснює діа-
гностику проблем, розробляє рішення і ре-
комендації щодо їх упровадження. Роль клі-
єнта полягає у забезпеченні консультанта 
доступом до інформації про діяльність під-
приємства та оцінки результатів консульту-
вання.

Експертні оцінки — особливий вид 
кількісних та якісних характеристик окре-
мих сторін соціально-економічних і психо-
логічних явищ та процесів. Експертні оцінки 
дають на основі суджень, висловлених екс-
пертами (вченими і фахівцями-практиками). 
Розрізняють експертні оцінки індивідуальні 
і колективні. Експертні оцінки відіграють 
важливу роль в управлінні персоналом, зо-
крема у відборі, оцінюванні та атестації ка-
дрів.

Експозе (англ. ехрose) — 1) короткий 
виклад якогось документа, твору тощо; 2) у 
парламентській практиці — коротке повідо-
млення представників уряду з питань поточ-
ної внутрішньої і зовнішньої політики.

Експорт (англ. ехport) — 1) вивезення 
товару або капіталу за кордон самостійно 
або із залученням послуг незалежних марке-
тингових посередників; 2) товари, які від-
правляють до іншої країни на продаж.

Експорт капіталу (англ. саріtal ex-
ports) — вивезення капіталу за кордон, який 
здійснюється у грошовій або товарній формі 
з метою одержання прибутку, зміцнення еко-
номічних і політичних позицій. Запроваджу-
ється державами, фірмами, окремими підпри-
ємствами у вигляді позичкового капіталу 
(позики, кредити, вкладення на поточні ра-
хунки іноземних банків) або підприємниць-
кого капіталу (прямі, портфельні інвестиції).

Експортна вартість товару (англ. 
Ехроrt cost of commodity) — вартість, яка ви-
значається за рахунком, що пред’являється 
іноземному покупцю без прямих накладних 
витрат в іноземній валюті, пов’язаних із реа-
лізацією даного товару.

Експортна квота (англ. ехроrt quota) — 
визначений обсяг виробництва й поставок 
на експорт окремих товарів.

Екоцид
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Експортна ліцензія (англ. еxport li-
cense) — дозвіл компетентного державного 
органу на вивезення конкретних товарів 
установленої вартості протягом певного 
часу.

Експортна субсидія (англ. ехроrt 
subsidy) — один з методів державного стиму-
лювання експорту за рахунок бюджету.

Експортна угода (англ. еxport agree-
ment) — комерційна діяльність, пов’я зана з 
вивезенням і продажем за кордон товарів 
чи послуг, зроблених у країні (експортері, 
для передачі у власність іноземному контр-
агенту.

Експортний лізинг (англ. ехроrt lising) — 
один із видів лізингових операцій, пов’я-
заних з наданням у довготермінову оренду 
обладнання лізингодавачем, який перебуває 
в державі — виробнику цього обладнання, 
лізингоотримувачу з іншої держави.

Експортні дотації (англ. ехроrt grant) — 
кошти, що виділяються з державного бюдже-
ту експортерам з метою заохочення вивезен-
ня товарів. Е. д. йдуть на надання експорте-
рам різних податкових пільг (зни жен ня 
податкових ставок чи повернення внутрішніх 
податків із товарів, вивезених за кордон; на-
дання можливості купівлі без податку на вну-
трішньому та зовнішньому ринках товарів, 
призначених для виробництва продукції на 
експорт, звільнення від податку транспорту-
вання експортних товарів, їх складування 
тощо); субсидіювання пільгових процентних 
ставок за наданими комерційними банками 
експортних кредитів; поповнення грошових 
ресурсів спеціалізованих кредитних і страхо-
вих інститутів, які здійснюють фінансування 
та страхування експортних операцій.

Експортні кредити (англ. ехроrt 
credit) — кредити, що надаються іноземним 
покупцям або їхнім банкам із метою фінан-
сування продажу товарів і послуг; засіб сти-
мулювання експорту. У країнах з розвине-
ною ринковою економікою залежно від того, 
хто безпосередньо кредитує іноземного по-
купця, Е. к. поділяються на фірмові (комер-
ційні) і банківські. Фірмові e. к. надаються 
від особи експортера, але, зазвичай, рефінан-
суються банками. Більшого поширення на-
були банківські Е. к., що надаються інозем-
ним покупцям безпосередньо банками. Бан-
ківські Е. к. надаються приватними банками 
або їх консорціумами і спеціальними зо-
внішньоторговельними банками. У деяких 
випадках характеру Е. к. набувають урядові 
кредити або кредити урядових установ. По-
ширена практика комбінованих (змішаних) 
кредитів.

Експортні товари (англ. ехроrt goods) — 
товари, призначені для вивезення за кордон 
з метою реалізації їх на зовнішньому ринку.

Експрес-перевізник — перевізник, 
який з використанням будь-якого виду тран-
спорту здійснює прискорене перевезення 
міжнародних експрес-відправлень за єди-
ним транспортним документом (загальні 
авіанакладні (AWB — airwaybill, MAWB —
master airwaybill), CMR, bill of lading (коно-
самент) тощо), а також забезпечує прийман-
ня, оброблення, пред’явлення таких відправ-
лень митним органам для митного контролю 
та митного оформлення в місцях їх митного 
оформлення та видачу одержувачам (повер-
нення відправникам).

Екстеріоризація — реалізація засвоє-
них норм, цінностей, зразків поведінки. Екс-
теріоризація може доповнюватися соціаль-
ною активністю, тобто продукуванням но-
вих норм і цінностей.

Екстраполяція (англ. еxtrapolation) — 
метод прогнозування тенденцій, в основі 
якого лежить впровадження ліній, тенденцій 
за межами кінцевої точки почасового ряду.

Екстремізм — прихильність до крайніх 
поглядів і заходів, переважно насильниць-
ким засобам досягнення цілей. У політиці 
екстремізм виявляється у прагненні підірва-
ти стабільність існуючих суспільних струк-
тур і політичних інститутів, шляхом закли-
ків до насильства, терористичних актів і 
прийомів партизанської війни. Його ідеоло-
гічною та теоретичною основою є радикаль-
ні ідеологічні концепції, релігійний фунда-
менталізм. Е. тісно пов’яза ний з радикаліз-
мом, тому обидва ці терміни часто вживають 
як синоніми. Так само як і радикалізм, Е. по-
діляють на “лівий”, “правий”, “релігійний”, 
“націоналістичний”.

Екуменізм, екуменічний рух — вчен-
ня та рух християнських церков за співпра-
цю та взаєморозуміння між християнами 
різних конфесій. Під екуменічним рухом 
розуміють: 1) рух за об’єднання всіх церков; 
2) рух за єдність усіх церков; 3) рух за при-
мирення всіх соціальних протиріч (між ві-
рами, ідеологіями, расами, статями, каста-
ми, культурами). Про екуменічний рух Ві-
льям Темпл сказав, що це “нове і велике 
явище нашої епохи”. Іменник “Е.” і прикмет-
ник “екуменічний” походять від грец. слова 
“oikumene”, яке використовувалося в Новому 
Заповіті для позначення Римської імперії 
або взагалі всього світу. Поступово цим сло-
вом почали називати Церкву, або віру Церк-
ви на противагу тому, що не є цілісним та 
складається з частин. Варто зауважити, що 

Екуменізм, екуменічний рух
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існує фундаментальна різниця між поняття-
ми “екуменічний” та “міжнародний”. Остан-
ній термін визнає розподіл людства на окре-
мі народи як його природний стан. Термін 
“екуменічний” виражає єдність Церкви в іс-
торичному контексті та виходить з факту єд-
ності в Христі. Початком розвитку екуменіч-
ного руху вважається Всесвітня місіонер-
ська конференція в Единбурзі (1910), на 
якій було започатковано кілька напрямів, 
що не втратили своєї актуальності й сьогод-
ні: 1. Служіння — спільно. Мета цього на-
пряму — генерувати спільну реакцію хрис-
тиян на виклики сьогодення та сприяти вза-
ємодопомозі людей, які належать до різних 
Церков, зокрема жертв війни та природних 
катаклізмів, тих, хто зазнає гноблення та пе-
ребуває в бідності; закликати всі Церкви до 
боротьби з економічною та соціальною не-
справедливістю. 2. Церковне братство — 
спільно. Зусилля цієї течії скеровувалися на 
подолання перепон, які стояли на шляху 
взаємного визнання членів та служителів 
різних Церков, спільного служіння Євхарис-
тії, визнання за своїми екуменічними брата-
ми права виражати віру різним способом; на 
пошук шляхів спільного прийняття рішень. 
3. Місіонерство — спільно. Усвідомлення не-
обхідності здійснювати місію та проповідь 
Євангелії спільними зусиллями. 4. Оновлен-
ня — спільно. Екуменічний рух наголошує 
не просто на тому, що християнам потрібно 
добре ставитися одне до одного, а що їх 
Церквам потрібно пройти оновлення та пе-
ревтілення.

Електорат — коло виборців, які голосу-
ють на виборах за певну політичну партію, її 
список при пропорційній виборчій системі 
або її кандидатів у виборчих округах при ма-
жоритарній виборчій системі. Великі давно 
сформовані політичні партії мають значний 
постійний електорат, особливо якщо протя-
гом досить тривалого часу лише дві-три такі 
партії реально претендують на перемогу на 
виборах. Вивчення електорату за віковими, 
професійним та іншими критеріями — важ-
лива передумова успішного проведення пар-
тіями виборчих компаній.

Електронна біржа — біржа, яка веде 
торги по комп’ютерних мережах, поза спеці-
альної будівлі біржі. У 1984 р. Е. б. була орга-
нізована на Бермудських островах. Біржове 
кільце або яму для неї замінила потужна 
ЕОМ, пов’язана термінальними пристроями 
з брокерами, що знаходяться в різних краї-
нах. Однак обсяг операцій на цій біржі неве-
ликий і особливої популярності електронна 
біржова торгівля поки не користується. У 

1990 р. на ряді найбільших бірж США елек-
тронна біржа введена в нічний час.

Електронна комерція — відносини, 
спрямовані на отримання прибутку, що ви-
никають під час вчинення правочинів щодо 
набуття, зміни або припинення цивільних 
прав та обов’язків, здійснені дистанційно з 
використанням інформаційно-телекому ні-
ка ційних систем, внаслідок чого в учасників 
таких відносин виникають права та обо-
в’язки майнового характеру.

Електронна система закупівель — 
інформаційно-телекомунікаційна система, 
що забезпечує проведення процедур закупі-
вель, створення, розміщення, оприлюднення 
та обмін інформацією і документами в елек-
тронному вигляді, до складу якої входять 
веб-портал уповноваженого органу, автори-
зовані електронні майданчики, між якими 
забезпечено автоматичний обмін інформаці-
єю та документами.

Електронна торгівля — господарська 
діяльність у сфері електронної купівлі-
продажу, реалізації товарів дистанційним 
способом покупцю шляхом вчинення елек-
тронних правочинів із використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем.

Електронна форма представлення 
інформації — спосіб документування ін-
формації, що означає створення, запис, пере-
дачу або збереження інформації у цифровій 
чи іншій нематеріальній формі за допомо-
гою електронних, магнітних, електромагніт-
них, оптичних або інших засобів, здатних до 
відтворення, передачі чи зберігання інфор-
мації. Електронною формою представлення 
інформації вважається документування ін-
формації, що дає змогу її відтворювати у ві-
зуальній формі, придатній для сприйняття 
людиною.

Електронне повідомлення — інфор-
мація, представлена в електронній формі, 
надана учасником відносин у сфері елект-
ронної комерції з використанням інформа-
ційно-телекомунікаційних систем.

Електронний договір — домовленість 
двох або більше сторін, спрямована на вста-
новлення, зміну або припинення цивільних 
прав і обов’язків та оформлена в елект-
ронній формі.

Електронний підпис одноразовим 
ідентифікатором — дані в електронній 
формі у вигляді алфавітно-цифрової послі-
довності, що додаються до інших електро-
нних даних особою, яка прийняла пропози-
цію (оферту) укласти електронний договір, 
та надсилаються іншій стороні цього дого-
вору.

Електорат
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Електронний правочин — дія особи, 
спрямована на набуття, зміну або припинен-
ня цивільних прав та обов’язків, здійснена з 
використанням інформаційно-телекому ні-
ка ційних систем.

Електронні цінні папери (бездоку-
ментарна форма випуску цінних папе-
рів) — цінні папери, що існують у вигляді 
облікового запису, який є підтвердженням 
права власності на цінний папір.

Елементи державного будівництва — 
система показників, через які здійснюється 
характеристика організації роботи органів 
публічної влади.

Елімінування (англ. еlimination) — ви-
лучення з розгляду (розрахунку, аналізу) 
ознак (змінних факторів), не пов’язаних з 
явищем, що визначається.

Еліта (фр. èlite — найкраще, добірне) — 
специфічна верства суспільства, яка знахо-
диться в тих місцях суспільного простору, де 
перетинаються особливо значущі соціальні 
зв’язки.

Елітаристи — прихильники тверджен-
ня, що взаємопов’язані еліти, поділяючи схо-
жі цінності, значною мірою визначають по-
літику і зводять її до незначних змін, які не 
порушують рівноваги.

Елітарна (висока) культура — куль-
турні зразки, які створювалися привілейова-
ною частиною суспільства або за її замовлен-
ням професійними творцями. Насамперед, 
включає класичну музику, літературу й обра-
зотворче мистецтво. Як правило, вона на де-
сятиліття випереджає рівень сприйняття пе-
ресічної людини. Коло її споживачів складає 
високоосвічена частина суспільства: кри- 
тики, літературознавці, завсідники музеїв і 
виставок, театрали, художники, письменни-
ки, музиканти. До її різновидів можна відне-
сти світське мистецтво й салонну музику.

Елітарні ідеї ранньої античності є 
важливими для сучасного розуміння еліт 
державного управління. Проблематика “елі-
ти” в багатьох античних філософів вимальо-
вувалася на тлі їх соціально-політичних та 
особливо етико-гносеоло гічних учень. Саме 
так відбувалося з представниками античної 
філософії — розвиваючи етичні, гносеоло-
гічні або політичні доктрини, вони волею 
випадку або абсолютно усвідомлено виходи-
ли безпосередньо на елітологічні теми. Се-
ред них: Геракліт Ефесський, Піфагор, Со-
крат, Демокрит, Платон, Аристотель, Цице-
рон, Сенека та ін. Можна вважати, що саме 
вони заклали основи сучасних психологіч-
них теорій еліт. Геракліт (прибл. 540–480 рр. 
до н. е.), аристократ за походженням, що від-

мовився від царського трону на користь бра-
та, підкреслював своє презирство до демо-
кратії як влади натовпу. “Один, якщо він як-
найкращий”, для Геракліта вище за 
десятитисячний натовп. Причому “якнай-
кращий” не за походженням або багатством, 
а за розумом, за духовними цінностями. Він 
викриває неуцтво тих людей, які в гонитві за 
матеріальними благами нехтують своїм ду-
ховним вдосконаленням, і при цьому не 
терплять “якнайкращих”, які відрізняються 
від більшості. Свої твори він пише нарочито 
ускладненою мовою (за що отримує пріз-
висько “Геракліт темний”), щоб підкреслити, 
що він пише не для більшості, позбавленої 
мудрості, але для “вибраних”. Поділ людей 
на тих, хто в “натовпі”, і тих, хто в “еліті”, 
проводиться Гераклітом не за соціальною 
ознакою, а на психологічній, духовній під-
ставі. Як відомо, сам Геракліт відмовився 
свого часу від царського титулу, тому замість 
соціальної ознаки в класифікації людей він 
повинен був знайти абсолютно новий крите-
рій, заснований на абсолютно інших аксіоло-
гічних принципах. Звернення до внутріш-
нього світу людини як основоположна цін-
ність його буття і ставить його в один ряд із 
передвісниками психологічних теорій еліт.

Елітне примирення — врахування дум-
ки більшості через примирення різних заці-
кавлених груп суспільства.

Елітологічна спадщина середньої та 
пізньої античності. До класичних анти-
чних теорій еліт зазвичай належить елітоло-
гічна спадщина філософії Платона і Аристо-
теля, що зробили вагомий внесок у розвиток 
античної елітарної наукової свідомості. Пи-
тання про соціальну нерівність індивідів од-
ного суспільства переводилося ними в пло-
щину інтелектуальної і моральної нерівно-
сті. Платон і Аристотель додали науковість 
тому, що до них невиразно прозвучало з вуст 
їхніх знаменитих попередників. Найповніше 
антична елітологія знайшла своє віддзерка-
лення у філософії Платона (Арістокл Ко-
дрідський) (421 до н. е., Афіни — 347 до 
н. е.). Платон належав до старовинного цар-
ського роду Кодрідів, як і засновник анти-
чної діалектики Геракліт Ефесський. Тому 
на всій філософії Платона лежить відбиток 
його родового аристократичного мислення і 
культурні традиції грецької родової аристо-
кратії. Ідеолог афінської аристократії, він рі-
шуче виступав проти допущення демосу до 
участі в політичному житті, в державному 
управлінні, зневажливо іменуючи його “на-
товпом”, який ворожий мудрості і керується 
не знаннями, а “думками”, далекими від іс-
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тини. Державні функції, за Платоном, мо-
жуть успішно виконуватися лише аристо-
кратами, які отримали спеціальне вихован-
ня; ремісники і селяни повинні бути усунені 
від управління суспільством та інших занять 
“благородних людей” і приречені на вико-
нання “чорнової роботи”; рабів Платон вза-
галі не вважав за членів суспільства. Та все ж 
слід визнати, що, будучи аристократом не 
тільки за походженням, але й за духом, він 
був далекий від ідеалізації родової земельної 
аристократії, підкреслював, що цінує насам-
перед не соціальний, а духовний аристокра-
тизм. Платон закликає повернутися від бу-
денних проблем до фізичного й етичного са-
мовдосконалення, до вищого блага. Хоча він 
допускає принципову можливість для кож-
ного прагнути до цього ідеалу, безпосередній 
адресат цих закликів — саме еліта. Аристо-
кратизм Платона мав переважно інтелекту-
альний та етичний характер. Aristos (латин-
ський еквівалент еліти) — це кращі люди, які 
досягли досконалості, опанували справжні 
знання. Основа для влади еліти — не інтере-
си окремої соціальної групи, а інтереси всіх 
громадян. Передусім він піклувався про 
формування культурної еліти. Кращою фор-
мою правління він вважав верховенство кра-
щих людей — мудрих і добродійних (тобто 
справжньої еліти). Освітня програма Плато-
на різко диференційована: для більшості 
громадян він пропонує лише професійну 
освіту, а філософія і політика в нього — для 
еліти. Основа його політичної системи — іє-
рархізація суспільства.

Ембарго (англ. еmbargo — заборона, на-
кладання арешту) — 1) заборона державною 
владою ввезення-вивезення товарів чи ва-
лютних цінностей, що належать іншій держа-
ві; 2) заборона державного виходу з портів 
країни суден інших держав своїх чи власних і 
заходу іноземних суден у порти або затри-
мання їх у територіальних водах; 3) згідно із 
статутом ООН колективний репресивний за-
хід стосовно держави, дії якої є небезпечними 
у міжнародній практиці; 4) розпорядження 
уряду, яке припиняє певний вид торгівлі the 
government has put an embargo on the export of 
computer equipment — уряд наклав ембарго 
на експорт комп’ютерного обладнання; to lift 
an embargo — дозволити торгувати знову.

Емісійна політика — частина загальної 
стратегії формування капіталу корпорації, 
що укладається в забезпеченні залучення 
необхідного його обсягу за рахунок зовніш-
ніх джерел шляхом випуску й розміщення 
на первинному фондовому ринку власних 
цінних паперів (акцій, облігацій тощо).

Емісійна ціна — ціна, за якою цінні па-
пери продаються одразу після їх випуску; 
ціна первинного ринку цінних паперів. Е. ц. 
дорівнює номінальній вартості або переви-
щує її на величину емісійного прибутку.

Емісійний будинок — інвестиційний 
банк, що організує випуск нових позик.

Емісійний дохід — сума перевищення 
надходжень, отриманих емітентом від емісії 
(випуску) власних акцій (інших корпора-
тивних прав) та інвестиційних сертифікатів, 
над номінальною вартістю таких акцій (ін-
ших корпоративних прав) та інвестиційних 
сертифікатів (під час їх первинного розмі-
щення), або над ціною зворотного викупу 
під час наступних розміщень інвестиційних 
сертифікатів та акцій інвестиційних фондів.

Емісія — сукупність дій емітента, що 
провадяться в установленій законодавством 
послідовності і спрямовані на розміщення 
емісійних цінних паперів серед їх перших 
власників.

Емісія акцій — сукупність дій емітента 
з обміну акцій або часток у статутному фон-
ді товариства, що реорганізується, на пись-
мові зобов’язання про видачу відповідної 
кількості акцій акціонерного товариства, що 
створюється у процесі реорганізації, а після 
реєстрації випуску акцій останнього — з об-
міну письмових зобов’язань на акції.

Емісія грошей — випуск нових грошо-
вих знаків в обіг. Емісія грошових знаків є 
виключним правом національного банку від-
повідно до функцій резервної системи. Емі-
сія грошей — складний економічний процес, 
що вимагає від державних органів суворого 
регулювання. Збільшення грошової маси в 
обігу, за інших рівних умов, виправдано тоді, 
коли зростають обсяги виробництва і реалі-
зації товарів і послуг. Перевищення випуску 
грошей понад потребу веде до знецінення 
грошей і до інфляції.

Емісія цінних паперів — одноразовий 
випуск в роздрібний оборот досить великих 
партій уніфікованих боргових зобов’язань; 
акцій, облігацій, казначейських облігацій, 
комерційних паперів, іпотек та ін., здійсню-
ваний торгово-промисловими компаніями, 
кредитними установами, урядом і місцевими 
органами влади. Мета емісії — концентрація 
коштів шляхом позики одночасно у великої 
кількості кредиторів, яким пропонується 
стати покупцями, а потім власниками цін-
них паперів. Емісійний процес полягає у 
первинному розміщенні цінних паперів у 
кінцевих інвесторів або посередників, гаран-
тів розміщення, які набувають всю партію 
емітованих цінних паперів для їх подальшо-
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го перепродажу кінцевим власникам — ін-
весторам.

Емітент цінних паперів — юридична 
особа, яка від свого імені випускає цінні па-
пери і зобов’язується виконувати обов’язки, 
що випливають з умов їх випуску. В Україні 
емітентами цінних паперів виступають дер-
жава, органи місцевого самоврядування та 
юридичні особи.

Емуляція (англ. етиlation) — імітація 
функціонування всієї або частини однієї 
системи засобами іншої, яка реалізована пе-
реважно шляхом апаратних засобів таким 
чином, що за посередництвом системи — імі-
татора — здійснюється обробка тих самих 
програм, отримання тих самих результатів, 
що й у імітованій системі.

Ендогамія — це норма, правило, тради-
ція, що вказує на необхідність пошуку 
шлюбного партнера в межах певної спіль-
ності. В первісному суспільстві зазвичай 
плем’я є ендогамним, а родинні групи, що 
його утворюють, — екзогамні. У сучасну епо-
ху в деяких етнічних і релігійних групах за-
лишається чинним правило ендогамії.

Ендогенні фактори (англ. епdogenous 
factors) — фактори внутрішнього походжен-
ня, викликані головним чином внутрішніми 
причинами: надійна національна валюта, пе-
рехід до принципово нової технології на 
основі НТП, забезпеченість паливно-енерге-
тичними ресурсами та ін.

Енергетика (англ. епergoties) — галузь 
економіки, пов’язана з вивченням енерге-
тичних ресурсів, виробленням (генеруван-
ням), перетворенням, розподілом і спожи-
ванням різних видів палива та енергії. 

Енергетичний баланс (англ. Епergetic 
balance) — система показників, які характе-
ризують ресурси, виробництво та викорис-
тання всіх видів палива й енергії.

Енциклопедія (фр. encyclopèdiе, від гр. 
enkyklopaideia — кругове (загальне) вихован-
ня (навчання)) — наукове довідкове видан-
ня, яке дає систематизований (за алфавітом 
або темами) звід знань (універсальна енци-
клопедія) чи з будь-якої однієї галузі знань 
(спеціальна енциклопедія, галузева енци-
клопедія).

Епідемія — масове поширення інфекцій-
ної хвороби серед населення за короткий 
проміжок часу. Особливо небезпечними є ін-
фекційні хвороби, що виникають внаслідок 
зараження живими збудниками (вірусами, 
бактеріями, рикетсіями, найпростішими 
грибками, гельмінтами, кліщами, іншими па-
тогенними паразитами, зокрема карантинни-
ми: чума, холера, жовта гарячка). Порушення 

правил боротьби з Е., якщо воно спричинило 
або могло спричинити поширення Е., кара-
ються у кримінальному порядку.

Ергономіка (англ. еgronomic) — наукова 
дисципліна, що вивчає взаємини людини і 
машини в конкретних умовах виробничої ді-
яльності з метою раціоналізації виробництва 
і зростання продуктивності праці. Людина, 
машина і середовище розглядаються в ерго-
номіці як складне ціле, в якому провідна 
роль належить людині. До завдань ергономі-
ки входить розроблення методів системного 
аналізу, оцінювання і проектування найдо-
цільніших варіантів людської діяльності.

Ерланг — міжнародна одиниця заванта-
ження транспортного засобу товарами.

Ерозія соціальна (від лат. erosio — 
роз’їдання) — один із поширених методів 
руйнування певних соціальних, організацій-
них структур, що склалися в суспільстві, 
стабільних зв’язків і відносин, норм поведін-
ки, цінностей, форм життєдіяльності під 
впливом деформуючих факторів. Ерозія со-
ціальна є початковим етапом соціального 
відхилення, її наростання спричиняє розвал 
соціальних структур. Ерозія соціальна — 
свідчення того, що в суспільних структурах, 
суспільстві загалом існують певні супереч-
ності, дисфункції і деформації.

Ескалації етнічного конфлікту — від-
крите протистояння етнічних груп. Сутність 
його полягає в поетапному загостренні кон-
флікту, який може досягти озброєної бороть-
би, погромів. Відокремлюють кілька фаз та-
кої ескалації: 1) інцидент; 2) мобілізація ет-
нічних груп; 3) відкриті ворожі дії; 
4) кульмінація боротьби; 5) зниження рівня 
протистояння — зупинка і консервування.

Етапи суспільного розвитку — послі-
довні стадії процесу суспільно-історичного 
розвитку, а саме: а) глобальна зміна осно-
вних базових цінностей, закладених в архе-
типах колективного несвідомого (К. Юнг) і 
мають свої паралелі в ноосфері (В. Вернад-
ський); б) поява релігійно-етичної системи, 
що відповідає змінам основних цінностей, 
яка визначає орієнтири духовного розвитку 
соціуму на цьому історичному етапі; в) фор-
мування носіїв релігійно-етичних систем, в 
ролі яких, зазвичай, постають відповідні 
расово-етнічні спільноти (етноси), а всере-
дині них — відповідні соціальні верстви 
(управлінська еліта, олігархія, інтелігенція, 
працівники, духівництво); г) перетворення 
етносів і соціальних верств, які найбільше 
відповідають новим основним цінностям, на 
панівні на певному історичному етапі, домі-
нування найбільш адекватних їм соціальних 

Етапи суспільного розвитку
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сфер — політичної, економічної, духовної. Е. 
с. р. — зміна суспільних подій, пов’язаних 
між собою прямими або опосередкованими 
причинно-наслідковими зв’яз ками. Людська 
свідомість сприймає розподілену в часі змі-
ну подій у ретроспективі та перспективі як 
хід історії. Е. с. р. мають свою динаміку. В 
добу революційних потрясінь хода історії 
прискорюється. Але бувають епохи, коли, як 
здається людям, у суспільному житті не від-
бувається жодних істотних змін. Перші 
спроби розібратися в динаміці історичних 
подій були зроблені у стародавні часи. Най-
більшого поширення набули тоді уявлення 
про план людського життя як про віддален-
ня від колишнього “золотого віку”. Прагну-
чи знайти в суспільних змінах певні законо-
мірності й сенс, мислителі античності розро-
били, зокрема, концепцію історичного 
кругообігу (за аналогією з явищами круго-
обігу у природі). На їхню думку, життя люд-
ства мало рухатися по замкненому колу, від 
занепаду до розквіту і навпаки.

Етатизм (фр. ètatisme— держава) — по-
гляди та ідеї, які виправдовують всеохоплю-
ючу сутність держави.

Етика — система норм моральної пове-
дінки людини, громадської або професійної 
групи.

Етика ділових відносин — система 
універсальних і специфічних моральних ви-
мог і норм поведінки, що реалізуються в 
професійній діяльності. Вона включає: етич-
ну оцінку внутрішньої та зовнішньої політи-
ки організації; моральні принципи членів 
організації; моральний клімат в організації; 
норми ділового етикету.

Етика керівника — система норм мо-
ральної поведінки керівника, заснована на: 
розумінні та обліку психології працівників; 
вихованні особистості; культурі управління; 
вмінні керувати своїми почуттями у процесі 
особистісних взаємин з підлеглими, вищими 
керівниками і колегами.

Етикет (мовний) — правила мовної по-
ведінки на службі. Він включає: стійкі фор-
ми звернення, викладу прохань, вираження 
вдячності; способи аргументації з урахуван-
ням ситуації, що склалася і т. п. Розрізняють 
мовний етикет проведення ділових бесід, на-
рад, публічних виступів і написання ділових 
листів.

Етикет (службовий) — система осо-
бистісних взаємин керівника з підлеглими, 
вищестоящими керівниками і колегами. Ви-
значальним принципом службового етикету 
є співпраця і взаєморозуміння. Службовий 
етикет: забезпечує встановлення особистих 

контактів; сприяє вирішенню ділових пи-
тань; формує сприятливу соціальну і психо-
логічну атмосферу в колективі.

Етичні нормативи — система загальних 
цінностей і правила етики, яких повинні до-
тримуватися всі працівники організації. 
Етичні нормативи розробляються з метою 
створення нормальної ділової атмосфери і 
визначення етичних рекомендацій у проце-
сах прийняття рішень.

Етнічні (національні) партії — тип 
партій, легітимність яких базується на під-
тримці певними етнічними групами, корінні 
інтереси яких ці партії відстоюють у політиці.

Етноконфесійна група — локальна 
(внутрішня) етнічна спільнота, частина етно-
су, або група етносів, яка ідентифікує себе з 
певною конфесією. У кінці 60-х років ХХ ст. 
групою вчених робиться спроба проаналізу-
вати цей феномен і вперше з’являється по-
няття “етноконфесійна спільнота”. Саме так 
почали називати групи, що мали нерозрив-
ний зв’язок етнічного та конфесійного. Кон-
фесія в таких групах часто стає модусом ет-
ноутворення. Є підстави вважати частину 
народу за віросповідною належністю Е. г. 
лише тоді, коли вони набувають особливих, 
тільки їм притаманних етнічних властивос-
тей. Етнорелігійні спільноти більш стійкі до 
асиміляційних процесів порівняно з етнічни-
ми. Такі групи здатні зберігатися протягом 
століть і тисячоліть у чужорідному конфе-
сійному й етнічному масиві. Етнічні явища 
та ознаки, з одного боку, стають складовими 
елементами культу, а з другого — окремі еле-
менти культового комплексу (особливо його 
ритуали, релігійні звичаї, традиції) проника-
ють у національні форми суспільного життя 
через злиття з народними віруваннями, набу-
вають характеру етнічних явищ, етнічно за-
барвлюються.

Етнополітика — наука про практичну 
політику у сфері етнонаціональних відно-
син.

Етнос — це культурна спільнота, яка має 
спільну історичну територію або зберігає 
символічний зв’язок із нею, спільні культур-
ні та психологічні риси, які сформувалися 
упродовж століть.

Етноцентризм — тенденція оцінювати 
звичаї, норми і цінності інших культур, з по-
зиції сприйняття власної культури як цен-
тральної і безумовно правильної.

Етноцид — різновид етнонаціональної 
політики (політичної поведінки), спрямова-
ної на знищення ідентичності й культури 
конкретного народу (етносу). На відміну від 
геноциду, який досягає тієї самої мети шля-

Етатизм
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хом фізичного винищення людей, належних 
до етносу, Е. може здійснюватися комплек-
сом заходів, що руйнують системні зв’язки 
всередині народу, підштовхуючи його пред-
ставників до переходу в іншу етнічну якість. 
Головна лінія в політиці етноциду — зни-
щення основних ознак етносу (етнічної те-
риторії, мови, культури, історичної пам’яті, 
самосвідомості). Найбільше зусиль у здій-
сненні політики етноциду докладається для 
знищення національних мов (лінгвоцид).

Ефект — заплановані чи незаплановані 
зміни, пов’язані прямо чи опосередковано з 
реалізацією проекту чи програми.

Ефект аудиторії — результат впливу 
(позитивного чи негативного) наявної пу-
бліки (групи людей, що зібралися де-небудь; 
глядачів; слухачів) на швидкість навчання 
особистості або на виконання нею певного 
завдання.

Ефективний портфель — портфель, 
що забезпечує інвестору як максимально 
очікувану дохідність при заданому рівні ри-
зику, так і мінімальний ризик при заданому 
рівні дохідності. 

Ефективний фінансовий ринок — ри-
нок, на якому ціна кожного цінного папера в 
кожен момент часу збігається з її інвестицій-
ною вартістю.

Ефективність (економічна ефектив-
ність) — співвідношення витрачених ресур-
сів і досягнутих результатів. Дає відповідь 
на питання, чи використовуються ресурси 
оптимально та чи такі ж результати, за умо-
ви забезпечення належної якості, можуть 
бути досягнуті з використанням меншої 
кількості ресурсів.

Ефективність праці персоналу управ-
ління — економічний показник, що характе-
ризує результативність трудової діяльності 
через порівняння затрат і результатів праці 
персоналу управління. Оцінка ефективності 
праці персоналу управління ґрунтується на 
визначенні того, якою мірою персонал 
управління сприяє досягненню цілей органі-
зації та виконанню її завдань.

Ефективність управлінського рішен-
ня — ступінь досягнення запланованого ре-
зультату на одиницю витрат шляхом реалі-
зації рішення.

Ефективність управлінського рішен ня
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Євразійське економічне співтовари-
ство (ЄврАзЕС) — міжнародна економічна 
організація, наділена функціями, пов’яза-
ними з формуванням загальних зовнішніх 
митних кордонів країн, що входять до неї, 
виробленням єдиної зовнішньоекономічної 
політики, тарифів, цін та іншими складови-
ми функціонування спільного ринку. У жов-
тні 2000 р. главами держав п’яти країн (Бі-
лорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Та-
джикистан) підписано Договір про 
засну вання ЄврАзЕС. 2005 р. до цієї органі-
зації приєднався Узбекистан. Україна має 
статус спостерігача при ЄврАзЕС. 

Євро (euro) — з 1 січня 2002 р. — націо-
нальна валюта держав ЄС, які увійшли до 
Економічного і валютного союзу. Банкноти 
та монети Е. випущені в обіг в Австрії, Бель-
гії, Німеччині, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, 
Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Фін-
ляндії та Франції.

Євровалютний ринок — міжнародний 
ринок коротко- і середньострокових креди-
тів; ґрунтується на кредитних операціях, що 
здійснюються з національною валютою за 
кордонами країни її походження. Приставка 
“Євро” не означає, що ринок обмежений 
межами Західної Європи, а свідчить про те, 
що валюта (долар, євро, ієна) знаходиться на 
рахунках зарубіжних банків, які використо-
вують її для надання кредитів. В основі кре-
дитної діяльності лежать євровалютні депо-
зити. Депозитні сертифікати приносять їх 
власникам відсотки. При цьому вкладник 
має можливість отримати гроші по закінчен-
ню терміну дії сертифіката, продавши його 
на ринку.

Єврокард (англ. eurocard) — міжнарод-
на кредитна картка з правом користування у 
країнах — учасницях європейської банків-
ської системи.

Єврокредити — міжнародні позики, які 
представляються великими комерційними 

банками за рахунок ресурсів євровалютного 
ринку. Як правило, такі позики організують 
консорціуми банків на термін від 2 до 10 ро-
ків з плаваючими процентними ставками. 
Операції банків в євровалютах не підляга-
ють юрисдикції країни проходження банку-
кредитора і на них не поширюються 
грошово-кредитні норми і обмеження, що ді-
ють в цій країні.

Євроноти — цінні папери, які випуска-
ються корпораціями на ринку євровалют зі 
змінною ставкою, заснованою на лібор (з 
премією за банківські послуги). Використо-
вуються для надання середньострокового 
кредиту, оскільки банки укладають угоди з 
компаніями-позичальницями з умовою ку-
пувати у них Є. протягом 5–10 років, що га-
рантує позичальникові середньострокове 
кредитування.

Єврооблігації — міжнародний цінний 
папір на пред’явника, що являє собою борго-
ве зобов’язання позичальника, який отримав 
довгостроковий (від 5 до 15 років) заїм в 
будь-якій євровалюті. Це звичайна або кон-
вертована облігація, випуск і розміщення 
якої здійснюється емісійним синдикатом, 
що складається з банків, кредитних установ, 
брокерських та інших фірм різних країн. Но-
мінальна вартість єврооблігації, як правило, 
еквівалента 1000 доларам США. Основни-
ми емісійними центрами Є. є Лондон, 
Франкфурт-на-Майні, Люксембург, Нідер-
ланди, Антильські, Бермудські, Багамські 
острови, Сінгапур, Гонконг.

Європарламент — консультативний і 
рекомендаційний орган Європейського Со-
юзу. Депутати Європарламенту обираються 
в ході прямих виборів на п’ятирічний тер-
мін. Діяльність парламенту і його органів 
направляються президією парламенту (го-
лова і 14 його заступників, крім того, п’ять 
квесторів для вирішення адміністративних і 
фінансових питань з дорадчими голосами). 

Є

Євразійське економічне співтовариство
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В межах повноважень, наданих парламенту 
договорами, в останньому випадку Догово-
ром про Європейський Союз, а також інсти-
туційними актами, він має право контролю-
вати Комісію та Раду, брати участь в законо-
давчому та бюджетному процесі й висувати 
політичні ініціативи.

Європартнери — міжнародне банків-
ське угруповання, що здійснює переважно 
кредитування на ринку євровалют, фінансу-
вання проектів, управління майном і цінни-
ми паперами. Організоване у 1970 р.

Європейська асоціація вільної тор-
гівлі — регіональне торговельно-економічне 
угруповання ряду європейських країн, ство-
рене за ініціативою Великобританії в 1960 р. 
на противагу Європейському Економічному 
Співтовариству.

Європейська валютна одиниця — 
міжнародна (міжрегіональна) валютна оди-
ниця ЕКЮ (англ. European Currency Unit — 
ECU), заснована країнами — учасницями Єв-
ропейського Економічного Співтовариства (з 
1979 р.) з метою спрощення й уніфікації між-
народних валютних операцій, а також посла-
блення негативного впливу долара на валют-
но-кредитний ринок євро пей ських країн та 
недопущення його монополізації. З Є. в. о. 
порівнюються (оцінюються) валюти різних 
країн. Визначається вона на базі опосередко-
ваного “кошика” з національних валют країн 
учасниць. Нині заведено включати у валют-
ний “кошик” п’ять валют: долар США, марки 
ФРН, французький франк, японську ієну, ан-
глійський фунт стерлінгів. Визначення пито-
мої ваги кожної з них проводиться з ураху-
ванням частки країни у міжнародному торго-
вельному обороті. З 1999 р. на європейському 
ринку капіталів країнами ЄС упроваджено 
євро як валютна обігова одиниця.

Європейська ідентичність — соціо-
культурний феномен сучасної Європи, над-
національна європейська інтеграційна іден-
тичність, тобто манера і спосіб взаємного 
впливу особи та соціального контексту, що 
оточує її, яка функціонально доповнює на-
ціональну та локальну ідентичність. Існуван-
ня Є. і. як такої, а також можливі її чинники, 
складові, визначальні ідентитети залишають-
ся дискусійним питанням, особливо серед 
євроскептиків, а також у процесі обговорен-
ня проблеми розширення Європейського Со-
юзу та можливих шляхів його розвитку. 
Основними аргументами, що висуваються 
проти визнання Є. і. як інтеграційної іден-
тичності ЄС, є думки про принципову від-
мінність національних ідентичностей 
держав-членів про те, що об’єднувальною си-

лою ЄС виступає лише користь, яку одержу-
ють держави-члени від економічного союзу 
та спільного ринку, а також про невідворот-
ність руйнування можливої Є. і., її розчи-
нення в інших типах етнічної та культурної 
ідентичності, пов’язаних з європейською по-
літикою мультикультуралізму та глобаліза-
ційними тенденціями.

Європейська комісія — один з голо-
вних адміністративних органів Європей-
ського Союзу (Європейських Співтова-
риств). Володіє широкими повноваження-
ми: готує пропозиції для Ради Міністрів ЄС 
(Ради); здійснює контроль за виконанням 
постанов Ради; приймає самостійні рішення 
з окремих питань. Штат КЕС — близько 
11 тис. осіб, місцезнаходження — Брюссель 
(Бельгія). Складається з 20 членів і голови, 
що призначаються 15 урядами за спільною 
згодою і зі схвалення Європейського парла-
менту, є виконавчим органом. За кожним 
членом комісії закріплена певна сфера ді-
яльності, він спирається на невелику групу 
політичних радників і консультантів (“Кабі-
нет”), підтримувану адміністративним апа-
ратом (генеральні дирекції, спеціальні служ-
би і т. д.). Рішення приймаються більшістю 
голосів. Члени Комісії незалежні від вказі-
вок своїх урядів і контролюються Європар-
ламентом.

Європейська патентна система — 
міжнародна патентна система, заснована на 
Конвенції про видачу європейських патентів 
(Мюнхен, 1973 р.) і Конвенції про європей-
ський патент для Спільного ринку (Люксем-
бург, 1975 р.). Основу системи складає Євро-
пейське патентне відомство (ЄПВ) — регіо-
нальна організація, завдання якої є видача 
європейських патентів на основі норм, за-
гальних для всіх учасників країн ЄС. Осно-
вною метою Е. п. с. є спрощення діловодства 
за патентними заявками в Європі в тому сен-
сі, що замість кількох патентних заявок на 
різних мовах надається можливість подати 
одну заявку на одній мові і проводити одне 
діловодство в одному відомстві для отри-
мання патентів щодо кількох європейських 
держав. Система видачі патентів побудована 
на принципах співіснування з національни-
ми патентними системами держав, що вхо-
дять до Співдружності.

Європейська система безпеки і обо-
рони (European security and defence 
identity) — концепція, прийнята в Північно-
атлантичному союзі, яка відображає праг-
нення європейських союзників взяти на себе 
більшу відповідальність в галузі безпеки і 
оборони з метою зміцнення миру і стабіль-
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ності в євроатлантичному регіоні і, таким 
чином, безпеки всіх союзників. 

Європейська система національного 
обліку — система угод країн — учасниць Єв-
ропейського співтовариства (ЄС), спрямова-
на на створення єдиних форм, методів, показ-
ників обліку економічних процесів в регіо-
нальному масштабі. Розроблення такої 
системи зумовлено досвідом діючих систем, 
прагненням створити досить жорстку систе-
му, що забезпечує реальну однорідність на-
ціональних рахунків країн-учасниць, водно-
час досить гнучку, щоб гарантувати можли-
вість подальшого внесення змін і доповнень, а 
також забезпечити порівнянність економіч-
них показників з міжнародною системою. 
Основою системи є інтегрування рахунків, за 
якими розподі ляються операції. Таких рахун-
ків шість: виробництво, господарська діяль-
ність, дохід, використання доходу, викорис-
тання капіталу, фінансові операції. Всі опера-
ції в Є. с. н. о., подібно до міжнародної си стемі, 
враховуються за місцем їх здійснення. 

Європейське право — система юри-
дичних норм і правил, що діють на території 
країн — членів ЄС. Базується на змісті норм, 
закладених в договорах про утворення Спів-
товариства та змінах до них, на прецедентно-
му праві ЄС, міжнародних договорах країн-
членів та договорах і рішеннях органів Това-
риства. 

Європейське соціальне партнер-
ство — вид соціального партнерства, який 
об’єднує таких суб’єктів, як структури ЄС, 
національні уряди, транснаціональні корпо-
рації, профспілкові організації та об’єднання 
роботодавців. Основні категорії соціальних 
партнерів у ЄС: Європейська конфедерація 
профспілок; Союз конфедерацій промислов-
ців та роботодавців Європи; Європейська 
асоціація малих і середніх ремісничих під-
приємств; Європейський центр підприємств 
з частковою участю держави і підприємств 
загального економічного інтересу. Наднаціо-
нальний характер органів Європейського Со-
юзу та їх особлива компетенція, що певною 
мірою поширюється і на сфери забезпечення 
зайнятості і проведення спільної соціальної 
політики (розд. 8 і 11 Договору про заснуван-
ня Європейського співтовариства), створю-
ють передумови для застосування моделі со-
ціального партнерства як способу одностай-
ного упорядкування трудових відносин на 
європейському просторі. Соціальне партнер-
ство на європейському рівні відрізняється 
від національних моделей за колом учасни-
ків, їх повноважень залежно від змісту регу-
льованих питань і способів їх реалізації.

Європейський адміністративний 
простір — юридична категорія, що вико-
ристовується для позначення складної, ці-
лісної, диференційованої та динамічної сис-
теми міжнародного співробітництва публіч-
них адміністрацій європейських держав, 
покликана забезпечувати однакову реаліза-
цію прав громадян та юридичних осіб, ство-
рених у межах ЄС, а також забезпечувати 
ефективне та якісне надання адміністратив-
них послуг. Слід зауважити, що до принци-
пів Є. а. п. належать не всі без винятку 
принципи адміністративного права окремо 
взятих європейських держав, а лише ті з 
них, що відповідають цілям та завданню 
створення Є. а. п.

Європейський банк реконструкції і 
розвитку (ЄБРР) (англ. European Bank for 
Reconstruction and Development) — міжна-
родний банк, створений в 1990 р. урядами 42 
країн і міжнародними організаціями, веде 
операції з 1991 р., штаб квартира знаходить-
ся в Лондоні. Мета створення — кредитна 
підтримка країн Східної і Центральної Єв-
ропи при переході до ринкової економіки. 
Нині в ЄБРР беруть участь 59 країн, вклю-
чаючи всі країни ЄС. Банк надає позики як 
приватним, так і державним структурам на 
потреби розвитку економіки. ЄБРР працює 
виключно на комерційних засадах і благо-
дійністю не займається. Він видає тільки ці-
льові кредити під конкретні проекти. Крім 
надання цільових кредитів. ЄБРР здійснює 
прямі інвестиції, а також надає технічну до-
помогу. Статутний капітал банку складає  
10 млрд ЕКЮ (близько 12 млрд дол.). Роз-
рахунковою одиницею банку, поряд з дола-
ром США, є євро і японська ієна. Банк буде 
контролювати використання виділених кре-
дитів, як це роблять МБРР і МВФ. 

Європейський валютний інститут — 
орган ЄС як попередник спільного централь-
ного банку створений згідно з Маастрихт-
ською угодою. Завдання Є. в. і. полягає в 
тому, щоб працювати з країнами-учасницями 
з метою зближення їх макроекономічної по-
літики згідно з показниками конвергенції, 
розробленими угодою.

Європейський валютний фонд 
(ЄВФ) — міжнародна валютно-фінансова 
організація європейських країн. У перспек-
тиві ЄВФ має стати розрахунковим центром 
для регулювання заборгованості централь-
них банків в межах ЄВС. Передбачуваний 
обсяг ресурсів — 50 млн доларів.

Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ) — діє з 1959 р. для фінансування від-
сталих європейських регіонів у вигляді дов-
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гострокових кредитів. Членами Ради керую-
чих є міністри фінансів країн-учасниць. Ста-
тутний капітал — близько 15 млрд ЕКЮ.

Європейський корпус (European 
Corps) — багатонаціональна європейська 
оперативно-тактична група збройних сил. 
Створено в травні 1992 р. на основі франко-
німецької бригади, сформованої в 1991 р. 
Його штаб знаходиться в м. Страсбург. До 
нього можуть приєднуватися також інші чле-
ни Західноєвропейського союзу, і до складу 
корпусу вже увійшли підрозділи Бельгії, 
Люксембургу та Іспанії. В січні 1993 р. було 
досягнуто згоди про механізми надання Є. к. 
в розпорядження НАТО за часів кризи. 

Європейський Омбутсмен — посадо-
ва особа в Європейському Союзі, запрова-
джена Договором про Європейський Союз 
(Маастрихт, 1992 р.). Згідно зі ст. 228 Дого-
вору про функціонування Європейського 
Союзу (ДфЄС), Є. О. обирається Європей-
ським Парламентом (ЄП, Парламент) після 
кожних виборів до ЄП на час його скликан-
ня. Є. О. може обиратися повторно. Є. О. 
може бути звільнений Судом за поданням 
ЄП у разі, якщо він більше не відповідає 
вимо- гам, необхідним для виконання своїх 
обов’язків, або якщо він винний у вчиненні 
серйозного проступку. Є. О. уповноважений 
приймати від будь-якого громадянина Сою-
зу або будь-якої фізичної або юридичної 
особи, що проживає або має юридичну адре-
су на території держави-члена, скарги щодо 
випадків незадовільного управління діяль-
ністю установ, органів, служб або агенцій 
Союзу, крім Суду Європейського Союзу, 
який здійснює свої судові повноваження. Є. 
О. вивчає такі скарги та звітує про них.

Європейський соціальний фонд — 
фонд Європейського співтовариства, який 
бере участь у вирішенні проблем зайнятості. 
Фонд представляє субсидії для розвитку 
професійної освіти, для фінансування про-
грам підвищення зайнятості, розвитку галу-
зей, які переживають спад, допомоги у пра-
цевлаштуванні іммігрантам і жінкам. Засно-
вано в 1959 р.

Європейський Союз (European 
Union) — результат процесу об’єднання кра-
їн Європи, які через цілу низку євроінтегра-
ційних дій, зокрема таких, як створення 
спільного ринку, економічного та валютного 
союзу, а також шляхом реалізації спільних 
галузевих політик мають на меті забезпечи-
ти безперервне економічне зростання, соці-
альний розвиток і згуртованість держав-
членів. ЄС має свої символи, до яких нале-
жать: Європейський прапор, Гімн, Девіз та 

День Європи. Європейський прапор є сим-
волом не тільки ЄС, але й символом єдності 
країн Європи та її індивідуальною ознакою в 
широкому розумінні. Коло золотих зірок 
символізує солідарність і гармонію між на-
родами Європи. Кількість зірок жодним чи-
ном не пов’язана з кількістю держав-членів 
ЄС. На прапорі зображено 12 зірок, оскільки 
цифра “12” традиційно вважається симво-
лом досконалості, повноти і єдності. З цієї 
причини прапор залишається незмінним не-
залежно від розширень ЄС. Гімн “Ода радос-
ті” у широкому розумінні є гімном не лише 
ЄС, а й усієї Європи. 

Європейський стандарт — регіональ-
ний стандарт, прийнятий європейською ор-
ганізацією стандартизації.

Європейський суд — один з основних 
органів Європейського Союзу (Європей-
ських Співтовариств). Є. с. складається з 15 
суддів, яким допомагають як радники допо-
магають дев’ять генеральних прокурорів 
(призначаються за спільною згодою термі-
ном на шість років). Є. с. стежить за дотри-
манням права при інтерпретації і застосу-
ванні договорів. Суд вирішує спори між 
державами-членами, між органами співтова-
риства і державами-членами, між органами, 
між спільнотою та приватними особами, го-
тує експертні укладення і відповідає за попе-
редні рішення (по клопотанням національ-
ного суду). Місцезнаходження м. Люксем-
бург.

Європейський суд з прав людини — 
орган, створений Європейською конвенцією 
про захист прав людини і основних свобод 
(ст. 19) з метою забезпечення поваги зобо-
в’язань, що випливають з Конвенції, для дер-
жав, які є її учасницями. Європейський суд 
здійснює це завдання шляхом розгляду і ви-
рішення конкретних справ, прийнятих ним 
до виробництва на основі індивідуальних 
скарг, поданих фізичною особою, групою 
осіб або неурядовою організацією. Європей-
ський суд з прав людини не є найвищою ін-
станцією судової системи держави — учас-
ниці Конвенції. Тому він не може скасувати 
рішення, винесене органом державної влади 
або національним судом, не дає вказівок за-
конодавцю, що не здійснює абстрактний 
контроль національного законодавства або 
судової практики, не має права давати роз-
порядження про вжиття заходів, що мають 
юридичні наслідки. Суд розглядає тільки 
конкретні скарги з тим, щоб встановити, чи 
дійсно були допущені порушення вимог 
Конвенції. Однак Суд має право присудити 
“справедливе задоволення претензії” у ви-
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гляді фінансової компенсації матеріального 
збитку і моральної шкоди, а також відшко-
дування стороні, яка виграла, всіх витрат. 
Юридично рішення, винесене Судом, 
обов’язково лише для держави — відповіда-
ча по справі. Однак нерідко значимість рі-
шень Суду виходить за національні межі, 
впливаючи на право і судову практику та ін-
ших держав — учасниць Конвенції. Місцез-
находження — Палац прав людини у Страс-
бурзі (Франція), де знаходиться і сама Рада 
Європи.

Європейський фонд валютного спів-
робітництва (ЄФВС) — один з елементів 
Європейської валютної системи (ЄВС): діє з 
1973 р. з метою валютної інтеграції в рамках 
ЄС, надає кредити країнам ЄС для погашен-
ня дефіциту платіжних балансів і розрахун-
ків. ЄФВС формує ресурси, необхідні для 
стабілізації обмінних курсів валют і фінансу-
вання вирівнювання платіжних балансів за 
рахунок резервів, депонованих членами Єв-
ропейського Співтовариства. В обмін за депо-
нування 20 % своїх золотовалютних резервів 
країни-члени отримують доступ до різнома-
нітних кредитів. ЄФВС використовується 
для короткострокового (3–6 місяців) і серед-
ньострокового (2–5 років) кредитування уря-
дів, які стикаються з фінансовими трудноща-
ми при підтримці ринкового валютного кур-
су. Більше половини ресурсів ЄФВС 
складають відрахування від золотих і доларо-
вих запасів країн — учасниць ЄФВС. 

Європейські спільноти — спільноти, 
що утворюють основу Європейського союзу, 
а саме сукупність трьох формально само-
стійних, але взаємопов’язаних регіональних 
економічних організацій, що утворюють 
основу Європейського союзу, а саме Євро-
пейського об’єднання вугілля і сталі, Євро-
пейського співтовариства з атомної енергії 
(Євратом) і Європейського співтовариства 
(ЄС). Нині в систему євро пей ських спільнот 
входить також значна кількість інших Євро-
пейських інтеграційних інститутів. У 1965 р. 
відповідно до Брюссельського договору 
створені єдині органи трьох співтовариств. 
У зв’язку з укладенням у 1992 р Маастрихт-
ських угод (вступили в силу в 1993 р.), які 
передбачали створення до кінця XX ст. полі-
тичного союзу, включаючи загальну оборон-
ну і валютно-фінансову систему, європей-
ські спільноти стали іменуватися Європей-
ським Союзом. 

Європейські стандарти — поширені в 
ЄС норми і правила виробництва і торгівлі, 
еталони суспільної поведінки, управлінської 
чи політичної діяльності. У первинному ро-

зумінні стандартом називали прапор, який 
встановлювали на полі бою з метою позначи-
ти “своїх” та виокремити себе від чужинців-
ворогів. Пізніше стандартом вважали зразок, 
еталон, на який мали орієнтуватися всі (на-
приклад, коли англійці визначали міру до-
вжини “фут” як еталон вони використовува-
ли ступню монарха). Стандартом сьогодні 
вважається норма, певний набір характерис-
тик та ознак предмета, товару чи послуги, на-
явних у певній кількості, що й забезпечує їх 
високу якість. Питання стандартів було 
важливим для формування спільного рин-
ку, тому сьогодні ЄС має великий список 
гармонізованих стандартів (harmonised 
standards) для тих сфер, що потребують 
гармонізації: будівельні товари, медичне 
обладнання, іграшки, високошвидкісні за-
лізниці, бойлери, захисне обладнання, за-
гальна безпека товарів, ліфти тощо. Для 
сфери державного управління Є. с. — це 
зразки кращої управлінської практики, ви- 
значені шляхом узагальнення світового до-
свіду та напрацювань європейського уряду-
вання. Наразі ЄС не має списку стандартів 
для сфери державного управління. Держав-
не управління не входило до сфери компе-
тенцій ЄС і, відповідно, не підлягало гармо-
нізації чи регулюванню.

Європейські цінності — світоглядні 
ідеали і норми, які відокремлюють європей-
ців від решти світу. Саме спільні Є. ц., покла-
дені в основу європейської інтеграції, були 
однією з її передумов. Європейська інтегра-
ція, зазначає Казімеж Ластавські, базується 
на тривалому цивілізаційному доробку Єв-
ропи, який сформувався переважно завдяки 
грецькій культурі, римському праву та уні-
версальній християнській ідеї. В її основу 
покладено взаємне визнання спільних цін-
ностей, що охоплюють віру в необхідність: 
забезпечення пріоритетності принципу вер-
ховенства права; забезпечення прав і свобод 
людини, зокрема прав меншин, та соціальної 
солідарності, справедливого поділу резуль-
татів економічного зростання; принципів 
ринкової економіки і безперервного розви-
тку; справедливого та ефективного управ-
ління; світоглядного плюралізму і толерант-
ності; права на безпечне навколишнє середо-
вище; поваги культурних, мовних і 
релігійних відмінностей; гармонійного поєд-
нання традицій і прогресу. Нині ці цінності 
закріплені у ст. 2 Лісабонського договору, в 
якій підкреслюється, що “Союз засновано на 
цінностях поваги до людської гідності, сво-
боди, демократії, рівності, верховенства пра-
ва та поваги до прав людини, зокрема осіб, 
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що належать до меншин. Ці цінності є спіль-
ними для всіх держав-членів у суспільстві, 
де панує плюралізм, недискримінація, толе-
рантність, правосуддя, солідарність та рів-
ність жінок і чоловіків”.

Євроринок — міжнародний ринок по-
зичкових капіталів, створений у Європі на-
прикінці 50-х років, на якому операції здій-
снюються в євровалютах. Кредиторами ви-
ступають приватні комерційні банки, а 
позичальниками — транснаціональні моно-
полії та окремі держави. Є. охоплює: євро-
грошовий ринок (короткотермінові депози-
ти — до 1 року); ринок банківських єврокре-
дитів (термін 2–10 років); ринок євро  - 
облігацій (термін 10–15 років). Діяльність 
Є. не підлягає державному контролю. На 
його валютні операції не поширюються пра-
вила та обмеження, що регламентують ді-
яльність банків на національних ринках по-
зикових капіталів. Тому євровалютні опера-
ції є більш прибутковими, ніж кредитні 
операції в національних валютах.

Єврочек (від англ. eurochek) — чеки, 
які приймаються до оплати в будь-якій із 
країн — учасниць європейської банківської 
системи, утвореної у 1968 р. Вони видають-
ся банком їхньому власнику без поперед-
нього грошового внеску й оплачуються в 
рахунок банківського кредиту строком до 
місяця під певний процент банку.

Єгер (нім. Jager — мисливець) — посадо-
ва особа в мисливських господарствах; 
фахівець-мисливець, який обслуговує мис-
лив ців-любителів. Контролює дотримання 
правил природокористування і законів про 
полювання.

Єдина національна система зв’язку — 
сукупність мереж зв’язку загального корис-
тування, відомчих та подвійного призначен-
ня, які забезпечують задоволення потреб 
споживачів (підприємств, установ, організа-
цій, населення та інших) у послугах зв’язку. 

Єдина програма маркетингу — 
взаємо пов’язана система програм маркетин-
гу по окремих ринках і групах однорідної 
продукції, яка є основою для розроблення 
планів науково-дослідних робіт, виробни-
цтва, збуту.

Єдиний адміністративний документ — 
стандартна форма митної декларації, введе-
на в 1988 р. у країнах Європейського співто-
вариства (ЄС), а потім і в інших країнах За-
хідної Європи. Використовується у взаємній 
торгівлі всіх країн — членів ЄС і торгівлі з 
“третіми країнами”. Містить вичерпну ін-
формацію про товар, спосіб його транспор-
тування, відомості про відправника і одер-

жувача товару, банківські, страхові та подат-
кові дані. Являє собою набір однотипних 
декларацій, заповнених у восьми примірни-
ках. Кожен з восьми примірників Є. а. д. має 
свій колір і призначення. Зокрема, перші три 
з них забезпечують виконання формальнос-
тей у країні-експортері товару, а п’ять ін-
ших — у країні-імпортері товару. До Є. а. д. 
додаються рахунок-фактура, сертифікат по-
ходження, а також (в деяких випадках) ім-
портний сертифікат, документи зовнішньо-
торговельного контролю.

Єдиний виборчий округ — виборчий 
округ, що включає в себе всю територію, на 
якій проводяться вибори.

Єдиний державний реєстр осіб, до 
яких застосовано положення Закону 
України “Про очищення влади”. Відо-
мості про осіб, щодо яких встановлено забо-
рону, вносяться до Єдиного державного реє-
стру осіб, до яких застосовано положення 
Закону України “Про очищення влади”, що 
формується та ведеться Міністерством юс-
тиції України.

Єдиний державний реєстр осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з ко-
рупцією правопорушення. Відомості про 
осіб, яких притягнуто до кримінальної, адмі-
ністративної, дисциплінарної або цивільно-
правової відповідальності за вчинення ко-
рупційних або пов’язаних з корупцією пра-
вопорушень, а також про юридичних осіб, до 
яких застосовано заходи кримінально-
правового характеру у зв’язку з вчиненням 
корупційного правопорушення, вносяться 
до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупці-
єю правопорушення, що формується та ве-
деться Національним агентством. Націо-
нальне агентство забезпечує оприлюднення 
на своєму офіційному веб-сайті відомостей з 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчини-
ли корупційні або пов’язані з корупцією пра-
вопорушення, протягом трьох робочих днів 
після їх внесення до реєстру.

Єдиний державний реєстр підпри-
ємств та організацій України — автома-
тизована система збирання, нагромадження 
та оброблення даних про підприємства та 
організації усіх форм власності, а також їх 
відокремлені підрозділи — філії, відділення, 
представництва тощо. Правовий статус реє-
стру регулюється Положенням про Єдиний 
держа вний реєстр підприємств та організа-
цій України, затверджений Кабінетом Міні-
стрів України від 22.01.1996 р. Метою реє-
стру є забезпечення єдиного державного об-
ліку підприємств та організацій усіх форм 
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власності. До Є. д. р. п. та о. У. включаються 
дані про такі суб’єкти господарської діяль-
ності: юридичні особи, а також їх філії, відо-
кремлені підрозділи, які розташовані на те-
риторії України і діють на підставі її законо-
давства; юридичні особи, їх філії, відділення, 
представництва, ін. відокремлені підрозділи, 
розміщені за межами України, які створені 
за участю юридичних осіб України і діють 
відповідно до законодавства іноземних дер-
жав. 

Єдиний казначейський рахунок — 
рахунок, відкритий центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері казначейського обслугову-
вання бюджетних коштів, у Національному 
банку України для обліку коштів та здій-
снення розрахунків у системі електронних 
платежів Національного банку України, на 
якому консолідуються кошти державного та 
місцевих бюджетів, фондів загаль но обо-
в’язкового державного соціального і пенсій-
ного страхування та кошти інших клієнтів, 
які відповідно до законодавства знаходяться 
на казначейському обслуговуванні.

Єдині оптові ціни — оптові ціни, що 
встановлюються на однакові види промис-
лової продукції, засоби виробництва і пред-
мети споживання незалежно від рівня затрат 
на окремих підприємствах одного регіону, 
галузі.

Єдиноначальність — принцип держав-
ного управління, відповідно до якого керів-
ництво органом виконавчої влади здійсню-
ється однією особою — керівником (міні-
стром, головою державного комітету, головою 
місцевої державної адміністрації), який наді-
ляється значними управлінськими правами 
та обов’язками і несе персональну відпові-
дальність за діяльність органу в цілому.

Єдність влади — організаційний прин-
цип і адекватна схема організаційної струк-
тури, в якій закладено підпорядкування 
будь-якого співробітника не більше ніж од-
ній вищій особі (“начальник мого начальни-
ка — не мій начальник”).

Єдність державної влади — в консти-
туційному праві — один з основних принци-

пів організації державної влади в т. зв. “соці-
алістичних” і ряді інших тоталітарних дер-
жав. Є. д. в. означає існування єдиної 
системи органів державної влади з поділом 
лише владно-управлінських функцій. Пе-
редбачається також наявність в системі ор-
ганів державної влади одного вищого органу, 
якому підконтрольні і підзвітні всі інші ор-
гани влади без виключення. Також принцип 
не визнає поділу органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Реаліза-
ція принципу неминуче веде до концентрації 
всієї повноти державної влади в одних руках 
і її абсолютизації.

Єдність керівництва — бюрократич-
ний принцип, за яким усі працівники мають 
звітувати перед одним і тільки одним на-
чальником, аби звести до мінімуму плутани-
ну й некерованість.

Ємність ринку — потенційно можли-
вий обсяг продажу певного товару на ринку 
протягом заданого періоду, що залежить від 
попиту на товар, рівня цін, загальної 
кон’юнктури ринку, доходів населення, діло-
вої активності. Є. р. змінюється зі зміною 
факторів, що її визначають.

Ємність ринку грошова — величина, 
що відображає кількість грошей, які можуть 
бути увібрані запропонованими на ринку то-
варами, цінними паперами й послугами; лі-
мітується розмірами послуг і рівнем вироб-
ництва.

Ємність споживчого ринку — частина 
сукупної суспільної потреби населення в то-
варах і послугах, яка може бути задоволена 
за рахунок товарної пропозиції за даного 
розміру грошових доходів населення і рівня 
цін.

Ємність товарного ринку — обсяг реа-
лізації певного виду товару (товарів), який 
може бути здійснений на ринку для задово-
лення пред’явленого на ньому платоспро-
можного попиту населення у певний про-
міжок часу. На показники Є. т. р. впливають 
обсяги, структура і якість товарної пропози-
ції, кон’юнктура ринку, рівень цін, ступінь 
організації торгівлі й формування попиту 
населення тощо.

Єдиний казначейський рахунок
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Жалувані грамоти — документовані 
акти, згідно з якими за часів феодалізму пев-
ним особам, церквам, монастирям надавали-
ся різні пільги, привілеї, земельні наділи, 
ліси тощо.

Жандармерія (фр. gendarmerie) — полі-
ція, що має військову організацію і виконує 
охоронні функції усередині країни і в армії 
(польова Ж.). З’явилася у Франції в 1791 р. 
1827–1917 рр. в Росії існував Окремий кор-
пус жандармів, що виконував функції полі-
тичної поліції. Нині Ж. існує в Австрії, 
Франції і деяких інших державах.

Жаргон (фр. jargon) — відгалуження за-
гальнонародної національної мови (спеці-
альна термінологія, часто вульгарна), що 
вживається вузькою соціальною групою, 
угрупованням, інколи кримінальним еле-
ментом. Ж. не має власної граматичної будо-
ви і лексичного складу, а запозичує їх з окре-
мих діалектів або й з інших мов (напр., “зе-
лені” гроші — долари США).

Женевські конвенції — міжнародні уго-
ди, що регламентують правила вексельного і 
чекового обігу, порядок використання вексе-
лів і чеків у платіжному обороті. Укладені на 
конференціях у Женеві в 1930 і 1931 р. Всього 
їх шість. Країни-учасниці вексельних конвен-
цій (Австрія, Бразилія, Італія, Фінляндія, 
Японія, країни Бенілюксу тощо) впровадили 
Одноманітний вексельний закон (ОВЗ) у різ-
ні роки. Проте Англія, США і країни англо-
американського права не приєднались до же-
невських конвенцій. Вексельне законодавство 
цих країн ґрунтується на англійському век-
сельному Законі (Bills Exchange act) 1982 р. 
Ж. к. забезпечили уніфікацію правил вико-
ристання векселів і чеків, спростивши їх між-
народний, міждержавний обіг.

Жертва — фізична або юридична особа, 
якій кримінально караним діянням було без-
посередньо чи опосередковано заподіяно ма-
теріальну чи нематеріальну шкоду.

Жертви війни — цивільне населення, 
військовополонені, поранені, хворі, які за-
знали аварії і загиблі в період збройних кон-
фліктів. Їхнє правове становище регламен-
тується 4-ма Женевськими конвенціями про 
захист жертв війни 1949 р.: I Конвенція про 
поліпшення долі поранених і хворих в дію-
чих арміях; II Конвенція про поліпшення 
долі поранених, хворих та осіб, які зазнали 
корабельної аварії, зі складу збройних сил 
на морі; III Конвенція про поводження з вій-
ськовополоненими і IV Конвенція про за-
хист цивільного населення під час війни. У 
1977 р. до цих конвенцій були прийняті До-
даткові протоколи I і II, які захищають Ж. В. 
в період збройних конфліктів як міжнарод-
ного, так і неміжнародного характеру.

Жетон (від фр. jeton) — невеликий мета-
левий або пластиковий дископодібний пред-
мет, що є еквівалентом грошей під час опла-
ти певних послуг (напр., проїзд у транспорті 
тощо). Зручний при користуванні автомата-
ми, турнікетами, таксофонами.

Жирант (від італ. gіrante (una somma) — 
переказати суму) — особа, що передає пись-
мове боргове зобов’язання, видане на її ім’я, 
другій особі, про що робиться передатний 
напис на борговому зобов’язанні. Особа, на 
яку переказується отримання грошей за бор-
говим зобов’язанням, стає жиратом.

Жират (італ. giratario — особа, на яку 
жирант переводить вексель.

Жирирувати — переказувати вексель на 
другу особу за допомогою передатного напису.

“Жирний кіт” — 1) фінансові фірми, 
комерційні компанії, які отримують надпри-
бутки за рахунок ризикових і здебільшого 
авантюрних операцій; 2) новоявлені бізнес-
мени-нувориші і ділки, що одержують вели-
кі прибутки завдяки участі у сумнівних ко-
мерційних операціях.

Жиро (від італ. giro — оборот, пере-
каз) — письмовий наказ, доручення банку, 

Ж
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що дається клієнтом, про необхідність пере-
рахування певної суми грошей з рахунка 
цього клієнта на рахунок третьої особи, якій 
клієнт бажає передати гроші.

Жиробанк — банк, який здійснює без-
готівкові розрахунки між клієнтами. В су-
часних умовах функції жиробанків майже 
цілком перейшли до комерційних банків.

Жироконто — спеціальний поточний 
рахунок, який слугує для розрахунків за 
торговельними операціями клієнтів банку з 
третіми особами, які теж є власниками роз-
рахункових рахунків даного банку.

Жиророзрахунок (від італ. giro — обо-
рот) — різновид безготівкових розрахунків, 
що здійснюються банками шляхом перера-
хування зазначених власником рахунка сум 
з одного рахунка на інший. Цей термін вжи-
вається для позначення всієї системи безго-
тівкових розрахунків.

Жиросистема (від італ. giro — оборот, 
переказ і грец. systema — утворення) — систе-
ма платежів через жирорахунки, які являють 
собою рахунки у поштових відділеннях. Ж. 
практикується в багатьох країнах світу. Будь-
яка особа може відкрити рахунок і перерахо-
вувати кошти з нього іншим власникам таких 
поштових рахунків без обмежень у часі.

Жироцентралі — різновид кредитних 
установ, які виконують функції централь-
них банків для комунальних (муніципаль-
них) ощадних банків. Найпоширеніші в Ні-
меччині.

Жирочек — чек, що містить наказ його 
власника банкові перерахувати з його жиро-
рахунка на рахунок іншого чековласника ви-
значену суму грошей. Ж. використовується 
виключно для безготівкових розрахунків у 
межах одного банку, де є жирорахунки одер-
жувача і платника за чеком.

Житло — індивідуальний житловий бу-
динок з житловими і нежитловими примі-
щеннями. Житлове приміщення незалежно 
від форми власності, належить житловому 
фонду і використовується для постійного 
або тимчасового проживання, а так само 
інше приміщення або будівля, що не входить 
до житлового фонду, але використовується 
для тимчасового проживання.

Житлова будова — окрема будівля 
(будинок) постійного типу, розрахована на 
тривалий термін служби, вся або не менше 
половини площі якої призначена і викорис-
товується для проживання. За внутрішньою 
конструкцією розрізняють житлову будову 
квартирного типу або коридорного типу.

Житлова закладна — заклад (майнові 
зобов’язання) у вигляді нерухомості — жит-

лового приміщення, помешкання, кількох 
помешкань, житлових будинків під гарантію 
для одержання кредитів.

Житлова нерухомість — предмети не-
рухомості (будівлі, споруди), що використо-
вуються чи призначені для житла, — будин-
ки для окремих сімей, будівлі на кілька сі-
мей, окремі будівлі спільного житлового 
користування, що є спільною або коопера-
тивною власністю.

Житлове право України — сукупність 
правових норм, що регулюють житлові пра-
вовідносини громадян із державними та гро-
мадськими організаціями у процесі реаліза-
ції конституційного права людини і грома-
дянина на житло.

Житловий сертифікат — особливий 
вид облігацій з індексованою номінальною 
вартістю, що засвідчує право їхнього власни-
ка на придбання ним житлового приміщен-
ня (за наявності пакета Ж. с.) у порядку і на 
умовах, встановлених законодавством, а та-
кож на отримання від емітента за першою 
вимогою індексованої номінальної вартості 
Ж. с., яка встановлюється з його випуском і 
залишається незмінною протягом терміну 
дії Ж. с. Цей вид цінного папера засвідчує 
внесення його власником коштів на будівни-
цтво певної загальної площі житла, розмір 
якої не змінюється.

Житловий фонд — житлові будівлі, що 
призначені для задоволення житлових по-
треб населення і належать державним і муні-
ципальним комунальним установам, коопе-
ративам, колективним організаціям, та бу-
дівлі, які є приватною власністю громадян і 
використовуються за призначенням, а не 
для виробничо-підприємницької діяльності.

Житловий фонд будівельних коопе-
ративів (ЖБК) — сукупність жилих будин-
ків, що належать житлово-будівельним коо-
перативам і призначаються для проживання 
членів ЖБК.

Житловий фонд (громадський) — 
сукупність жилих будинків та інших жилих 
приміщень, що належать колгоспам, іншим 
кооперативним організаціям, їх об’єднанням, 
профспілкам та іншим громадським органі-
заціям.

Житловий фонд (державний) — су-
купність жилих будинків та інших жилих 
приміщень, що знаходяться у власності Міс-
цевих Рад народних депутатів, державних під-
приємств, установ, організацій і призначають-
ся для проживання людини і громадянина.

Житловий фонд (індивідуальний) — 
сукупність жилих будинків (приміщень), що 
знаходяться в особистій і приватній власності. 

Жиробанк
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Житлово-будівельна кооперація — 
добровільне об’єднання громадян міст і се-
лищ з метою здійснення будівництва житло-
вих приміщень (багатоповерхових будинків) 
за рахунок власних коштів чи з допомогою 
державних кредитів, позик, кредитів комер-
ційних банків.

Житлово-будівельний кооператив 
(ЖБК) — особливий різновид споживчого 
кооперативу. У ЖБК можуть об’єднуватися 
громадяни для будівництва нового будинку, 
для придбання нових або капітально відре-
монтованих будинків або будинків, що під-
лягають капітальному ремонту і реконструк-
ції, для здійснення ремонту з подальшою 
експлуатацією на власні кошти і т. д.

Житлово-комунальні послуги — ре-
зультат господарської діяльності, спрямова-
ної на забезпечення умов проживання та пе-
ребування осіб у жилих і нежилих примі-
щеннях, будинках і спорудах, комплексах 
будинків і споруд відповідно до нормативів, 
норм, стандартів, порядків і правил.

Життєва позиція — світоглядні уста-
новки, ідеали та соціальні цінності, в яких 
сконцентровано основний принцип соціаль-
ної поведінки людини, а також її готовність 
до дії для досягнення особистих і загальних 
цілей.

Життєвий простір (англ. Living area) — 
термін К. Гаусхофера — мінімальний терито-
ріальний обсяг, що дає змогу народу досягти 
реалізації історичних і політичних прагнень. 
Теорія Ж. п. є основоположною для тради-
ційної геополітики. Вона обґрунтовувала 
процвітання держави за рахунок динамічно-
го територіального зростання, що веде до сві-
тового панування. Теорія була опрацьована 
Ф. Ратцелем у його праці “Політична геогра-
фія” (1897). Учений порівнював державу з 
організмом, щоправда із застереженнями, що 
цю аналогію не слід сприймати в буквально-
му розумінні. Така аналогія лише порівнян-
ня, а не наукова гіпотеза. Однак учений на-
магався показати, що держава, подібно до 
живих організмів, зобов’язана або ж зроста-
ти, розвиватися, або ж загинути. Розширення 
кордонів за рахунок інших держав є, на його 
думку, відображенням внутрішньої напруги. 
Сильні держави повинні мати простір для 
свого зростання. Відомий німецький учений-
нейрофізіолог Еріх фон Хольст (Erich von 
Hoist, 1954), праці якого лягли в основу го-
ловних положень кібернетики, проводив до-
сліди над білками в замкненому просторі. До 
певного часу його піддослідні жили мирно, 
але “зростання населення” породжувало кри-
зу життєво необхідних ресурсів і в абсолют-

но мирних істот починався психоз, що супро-
воджувався порушеннями функцій нервової 
та інших систем. Організація в зграї, дикі 
бійні до останньої краплі крові, пожирання 
спочатку потомства, а потім самців самками, 
катаст рофічні втрати — і, нарешті, при падін-
ні чисельності нижче за норму — повернення 
тих, що вижили, до нормального життя. Опе-
руючи теорією Ж. п., можна без зусиль і за-
йвих суперечок сформулювати ключові тер-
міни політології, що нині є предметом всіля-
ких спекуляцій. Наприклад: революція — акт 
масового перерозподілу Ж. п.; переворот — 
той самий акт, здійснений у вузькому колі 
привілейованих осіб. Привілей — патент 
якої-небудь особи на певну частку життєвого 
простору; окупація — привласнення значної 
частини Ж. п. іноземцями. З одного боку, з 
цією теорією можна нескінченно довго спе-
речатись, але з другого — це єдиний можли-
вий знаменник, що позбавляє нас нескінчен-
них суперечок. У сучасних умовах теорія 
Ж. п. зазнала якісних змін. Зокрема, термін 
“Ж. п.” плавно перетік із геополітики до по-
літичної психології. Завдяки К. Лєвіну су-
часна геополітика й геоекономіка визнача-
ють Ж. п. як складну конструкцію, яка обі-
ймає чотири основних фактори: фізичний, 
економічний, правовий і культурно-полі-
тичний (ідеологічний). Уже з наведеного пе-
реліку зрозуміло, що Ж. п. людини не обме-
жується лише матеріальними потребами, але 
захоплює сфери права, релігії, культури, по-
літики.

Життєвий простір людини — су-
купнiсть природних i соцiокультурних умов, 
чинників, що забезпечують вiдтворення й 
удосконалення життя людини як психосоці-
альної iстоти, задоволення її потреб, життєза-
безпечення й активного iснування. Включен-
ня людини до рiзних сфер суспi льства, її 
полiтичного, економічного, культурного, соці-
ального життя визначається наявнiстю 
вiдповiдно полiтичного, економічного, куль-
турного та соціального Ж. п. л. Термін Ж. п. л. 
був уведений у науку лише в 30-ті роки XX ст. 
німецьким соціологом К. Хаусхофером. Сво-
єю появою термін зобо в’язаний геополітич-
ним проблемам. Становлення цієї ідеї в теорі-
ях географічного детермінізму та геополітики 
стало синтезом ідей життя і цивілізаційного 
простору. Структурними компонентами Ж. п. 
л. виступають: тілесний простір, обумовлений 
тілесною організацією; приватний простір як 
внутрішнє ядро особистості, простір ціннос-
тей, уподобань, життєвих планів; простір по-
всякденності, де людина знаходить можливі 
способи поведінки в суспільстві, де він застає 

Життєвий простір людини
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себе в соціальному спілкуванні з іншими 
людьми. Ідея єдності Ж. п. л. виступає як 
принцип, керований людиною. Зростання 
ролi рiзноманiтних суспiльних iнститутів, 
засобiв життєзабезпечення людини у ХХ — на 
поч. ХХI ст. привело до формування нової 
термінології. Досить широко розглядається 
поняття “освiтнiй простiр” як сукупнiсть 
критерiїв i програм освiтньої дiяльностi, що 
становлять галузь систематизованого знання, 
об’єдна ного на змiстовому й структурному 
рiвнях. Активно використовується поняття 
“правовий простiр”, яке вiдображає єднiсть, 
цiлiснiсть, взаємну узгодженiсть змiсту й за-
стосування норм права, полiтичного життя, 
його організацiї. “Соцiальний простiр” має 
найширше трактування, охоплює всю 
сукупнiсть суспiльних умов буття людей, 
вiдтворення їхнього iндивiдуального та ко-
лективного життя. Останнiм часом поняття 
“соцiальний простiр” частiше спiввiд но ситься 
з таким явищем i термiном, як “третiй сектор” 
(означає частину суспiльних вiдно син, соці-
ального буття, що iснують поряд з бiзнесом і 
сферою державного регулювання суспiльного 
розвитку). Важливого значення набуває ура-
хування специфiки соціального Ж. п. л. за-
лежно вiд конкретних історичних особливос-
тей суб’єкта життєдiяльностi, а також у кон-
тексті вiдмiнностей таких понять, як “iндивiд”, 
“особистiсть”, “людина”, “соцiальна група”, 
“соцiальний iнститут”. Ці вiдмінності природ-
ним шляхом i логiчно задають диференціацiю 
характеристики життєвого простору буття 
людей.

Життєвий цикл (англ. life cycle/history; 
нім. Lebenszyklus) — послідовність фаз інди-
відуального розвитку системи. Ж. ц. — це 
час, упродовж якого державне управління 
життєздатне й відповідає сучасним вимогам 
суспільного життя і забезпечує досягнення 
поставлених суспільством цілей. Від Ж. ц. 
залежить рівень добробуту населення на 
кожній із його стадій. Для виконання повно-
го завершеного циклу потрібні методи, меха-
нізми забезпечення створення ресурсу. Ж. ц. 
повинен пройти стадії державного узгоджен-
ня ідеї, проекту, механізмів просування про-
дукту на споживчі ринки. Сутність явища 
Ж. ц. полягає в ефективному здійсненні ре-
організації, коригуванні цілей, модернізації 
структури управління, а також запроваджен-
ні інноваційної продукції на стадії зрілості, 
що не зникне, а знову (за цих умов) перейде 
до стадії другого народження.

Життєзабезпечення — комплекс захо-
дів, спрямованих на створення можливостей 
для життя високоорганізованих істот, вклю-

чаючи людину. У широкому розумінні Ж. 
розглядається в тісному зв’язку з природни-
ми, соціальними та іншими процесами. На 
глобальному рівні проблема Ж. включає інте-
лектуальний (сприяння світосприйняттю, 
просування високих гуманітарних технологій 
для збереження і розвитку діалогу цивіліза-
цій), міжнародний (розвиток і зміцнення со-
ціального капіталу цивілізації, який може 
кардинально та оперативно впливати на зна-
чення і зміст міжнародних відносин) та циві-
лізаційний (наповнення діалогу цивілізацій 
реальним гуманізмом, забезпечення смисло-
вої єдності руху від культури світу до культу-
ри безпеки) аспекти. На державному рівні Ж. 
пов’язане із сподіваннями людей на гідне, 
благополучне і захищене життя, збереження 
території, народу, способу життя, національ-
ної культури, своєї ідентичності. Організація 
Ж. — це комплекс заходів, спрямованих на 
створення і підтримання нор ма льних умов 
життя, здоров’я і працездатності людей.

Журі (лат. juri — присягаю) — 1) група 
досвідчених, компетентних осіб, призначе-
них або обраних в якості експертів-суддів на 
конкурсах або для оцінки ситуації на ринку; 
2) склад суду присяжних.

Журнал — 1) періодичне журнальне ви-
дання, що містить статті або реферати з різ-
них суспільно-політичних, наукових, вироб-
ничих та ін. питань, літературно-художні 
твори, який має постійну рубрикацію, офі-
ційно затверджене як таке видання; 2) книга 
для запису даних, фіксації документів і до-
кументообігу, ведення обліку. Використову-
ється в бухгалтерській справі як бухгалтер-
ська книга, яка відображає рух матеріальних 
і грошових цінностей, отримання, витрачан-
ня, розподіл коштів; 3) в канцелярській 
справі — книга для запису вхідних і вихід-
них листів, паперів, документів (журнал об-
ліку); 4) обліковий реєстр депозитарію, що 
складається з послідовних записів. 

Журналіст — особа, що займається реда-
гуванням, створенням, збиранням або підго-
товкою повідомлень і матеріалів для редакції 
зареєстрованого засобу масової інформації, 
пов’язана з нею трудовими чи іншими дого-
вірними відносинами або займається такою 
діяльністю за її уповноваженням.

Журнально-ордерна форма обліку — 
форма бухгалтерського обліку, при якій за-
стосовуються накопичувальні регістри (жур-
нали-ордери). Записи в журнали-ордери про-
водяться з первинних документів в розрізі 
кореспондуючих рахунків за кредитовою 
ознакою, тобто по кредиту даного рахунка в 
кореспонденції з дебетованого рахунками.

Життєвий цикл 
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Забалансові операції — операції за ба-
лансовими розрахунками, що не відобража-
ються у балансі банку. До таких операцій на-
лежать інкасо цінних паперів, зберігання 
банківської звітності і цінних паперів, опера-
ції зі зберігання грошей і цінностей (склад-
ські операції).

Забезпечений кредитор — кредитор, 
вимоги якого забезпечені заставою (у тому 
числі іпотекою).

Забезпеченість кредиту — один з 
основних принципів банківського кредиту-
вання, що означає сукупність умов, зобо-
в’язань, які дають кредитору впевненість у 
тому, що борг буде повернутий. Напр., такою 
умовою може бути реальна наявність товару, 
матеріальних цінностей, що гарантують 
можливість повернення боргу.

Забезпечення — сукупність заходів і 
коштів, створення умов, що сприяють нор-
мальному здійсненню економічних процесів, 
реалізації запланованих програм, проектів, 
підтримці стабільного функціонування еко-
номічної системи та її об’єктів, усуненню по-
рушень нормативних актів.

Забезпечення виконання договору 
про закупівлю — надання забезпечення ви-
конання зобов’язань учасника перед замов-
ником за договором про закупівлю.

Забезпечення виконання зобов’я-
зань — заходи майнового і грошового харак-
теру, що сприяють виконанню зобов’язань, 
включаючи оплату неустойки, штрафів, пені 
за невиконання зобов’язань, внесення заста-
ви, задатку, виплату авансу, надання поруки, 
гарантій.

Забезпечення грошей — сукупність 
матеріальних умов, що сприяють стабільності 
грошового обігу і забезпечують використання 
грошей відповідно до закону грошового обігу, 
підкріплення грошей матеріальними, товар-
ними ресурсами, запасами, іноземною валю-
тою, золотом та іншими цінностями, створен-

ня надійної системи регулювання грошового 
обігу. Банкноти і монети — безумовні зобов’я-
зання Національного Банку України і забез-
печуються всіма його активами.

Забезпечення здійснення держав-
ної регуляторної політики. Це забезпе-
чення включає: 

— встановлення єдиного підходу до під-
готовки аналізу регуляторного впливу 
та до здійснення відстежень результа-
тивності регуляторних актів; 

— підготовку аналізу регуляторного 
впливу; 

— планування діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів; 

— оприлюднення проектів регуляторних 
актів з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань, а також відкриті 
обговорення за участю представників 
громадськості питань, пов’язаних з ре-
гуляторною діяльністю; 

— відстеження результативності регуля-
торних актів; 

— перегляд регуляторних актів; 
— систематизацію регуляторних актів; 
— недопущення прийняття регулятор-

них актів, які є непослідовними або не 
узгоджуються чи дублюють діючі ре-
гуляторні акти; 

— викладення положень регуляторного 
акта у спосіб, який є доступним та од-
нозначним для розуміння особами, 
які повинні впроваджувати або вико-
нувати вимоги цього регуляторного 
акта; 

— оприлюднення інформації про здій-
снення регуляторної діяльності. 

Забезпечення інформаційне — ство-
рення інформаційних умов функціонування 
системи, забезпечення необхідною інформа-
цією, включення в систему засобів пошуку, 
отримання, збереження, нагромадження, пе-

З
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редачі, обробки інформації, організація бан-
ків даних. Створення З. і. є беззаперечною 
умовою побудови і функціонування автома-
тизованих систем управління.

Забезпечення позову — вжиття захо-
дів, що гарантують можливість задоволення 
позову, стягнення грошей і матеріальних 
цінностей на користь особи у разі сприятли-
вого для неї рішення суду.

Забезпечення службової дисциплі-
ни державних службовців. Службова 
дисципліна забезпечується шляхом:

1) дотримання у службовій діяльності 
вимог цього Закону та інших норма-
тивно-правових актів у сфері держав-
ної служби та виконання правил вну-
трішнього службового розпорядку;

2) формування керівником державної 
служби у підпорядкованих державних 
службовців високих професійних 
якостей, сумлінного ставлення до ви-
конання своїх посадових обов’язків, 
поваги до прав і свобод людини і гро-
мадянина, їхньої честі та гідності, а та-
кож до держави, державних символів 
України;

3) поєднання керівниками усіх рівнів ме-
тодів переконання, виховання і заохо-
чення із заходами дисциплінарної від-
повідальності щодо підпорядкованих 
державних службовців;

4) поєднання повсякденної вимогливості 
керівників до підпорядкованих дер-
жавних службовців з постійною тур-
ботою про них, виявленням поваги до 
їхньої честі та гідності, забезпеченням 
гуманізму та справедливості.

Забезпечення соціальне — система 
заходів, що пов’язані із задоволенням специ-
фічних потреб інвалідів та осіб похилого 
віку і спрямовані на відновлення та збере-
ження їх соціальних зв’язків і відносин, ак-
тивне сприяння здійсненню, захисту та охо-
рони прав цих категорій населення.

Забезпечення технічне — сукупність 
технічних засобів, комп’ютерної техніки, 
електронних засобів передачі інформації, 
що використовуються в автоматизованих 
системах управління та в інформаційних 
системах.

Забезпечення якості — запланований 
і систематичний процес, що включає в себе 
будь-яку діяльність, пов’язану з оцінюван-
ням та підвищенням якості або цінності про-
екту чи програми, або його відповідності 
певним стандартам.

Заборгованість за процентами — сума 
процентів, нарахована на розмір заборгова-

ності з основного боргу і ще не виплачена на 
певну дату.

Заборгованість капітальна — зовніш-
ня заборгованість, за якою термін оплати ще 
не настав.

Заборгованість кредиторська — гро-
ші, що підлягають поверненню підприєм-
ством (фірмою) юридичним чи фізичним 
особам, у яких позичені і яким вони не випла-
чені. З. к. складають в основному нездійснені 
платежі постачальникам за відвантажені то-
вари, невиплачені податки, нарахована, але 
невиплачена заробітна плата, нев не сені стра-
хові внески, несплачені борги.

Заборгованість незабезпечена — за-
боргованість юридичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності за позичками, 
одержаними в установах банку під товарні 
операції і на витрати виробництва, що не ма-
ють матеріального забезпечення. З. н. підля-
гає негайному стягненню з рахунку пози-
чальника.

Заборгованість пролонгована — за-
боргованість господарської організації щодо 
позик, наданих банком, оплату яких відстро-
чено на певний термін. Пролонгування здій-
снюється банком щодо позик, забезпечених 
матеріальними цінностями.

Заборгованість прострочена — 1) за-
боргованість підприємств і організацій різ-
них форм власності, а також окремих грома-
дян установам банку щодо кредитів, строк 
сплати яких настав або минув; 2) заборгова-
ність юридичних і фізичних осіб підприєм-
ствам, організаціям, установам, постачаль-
никам, підрядчикам тощо щодо податкових 
платежів, відрахувань від прибутку за това-
ри, надані послуги або виконані роботи, 
строк сплати яких настав або минув. Наяв-
ність З. п. свідчить про порушення фінансо-
вої і кредитної дисципліни, вона зарахову-
ється на рахунки прострочених позичок. За 
З. п. банкові нараховуються підвищені про-
центи. Банки мають право надавати від-
строчку щодо кредитів, які не можуть бути 
повернені вчасно не з вини позичальника.

Заборона — неможливість виконання 
конкретних дій, робіт, операцій, зумовлена 
законодавчими, нормативними документа-
ми або рішеннями відповідних керівників.

Заборона на одержання пільг, по-
слуг і майна органами державної влади 
та органами місцевого самоврядуван-
ня — державним органам, органам місцевого 
самоврядування забороняється одержувати 
від фізичних, юридичних осіб безоплатно 
грошові кошти або інше майно, нематеріаль-
ні активи, майнові переваги, пільги чи по-

Забезпечення позову
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слуги, крім випадків, передбачених закона-
ми або чинними міжнародними договорами, 
згоду на обов’язковість яких надано Верхов-
ною Радою України. Незаконне одержання 
від фізичних, юридичних осіб безоплатно 
грошових коштів або іншого майна, немате-
ріальних активів, майнових переваг, пільг чи 
послуг за наявності підстав тягне за собою 
відповідальність відповідних посадових осіб 
державних органів, органів місцевого само-
врядування.

Заборонені засоби війни — засоби, за-
стосування яких є неприпустимим згідно з 
міжнародним правом і розглядається як вій-
ськовий злочин або злочин проти людяності, 
яке тягне за собою юридичну відповідаль-
ність. У ст. 35 Додаткового протоколу I 
1977 р. до Женевських конвенцій про захист 
жертв війни 1949 р. говориться, що в разі 
будь-якого збройного конфлікту право сто-
рін, що перебувають у конфлікті, вибирати 
методи і засоби ведення війни не є необме-
женим. Забороняється застосовувати зброю, 
снаряди, речовини і методи ведення військо-
вих дій, здатні заподіяти надмірних пошко-
джень або надмірних страждань, а також ме-
тоди і засоби ведення військових дій, які ма-
ють на меті завдати або, як можна очікувати, 
завдадуть широкої, довгочасної і серйозної 
шкоди природному середовищу. Застосуван-
ня зброї, що заподіює зайві страждання 
(отрути і отруєної зброї), було заборонено 
ще деклараціями 1868 і 1899 рр., ст. XXIII  
IV Гаазької конвенції 1907 р., а застосування 
задушливих, отруйних або інших подібних 
газів і бактеріологічних засобів — Женев-
ським протокол 1925 р. З ініціативи та про-
позицією СРСР під егідою ООН були при-
йняті й інші міжнародні конвенції, що мали 
на меті запобігання застосування ряду засо-
бів війни. Так, у 1975 р. вступила в силу Кон-
венція про заборону розробки, виробництва 
та накопичення запасів бактеріологічної (бі-
ологічної) і токсичної зброї та про їх зни-
щення. Конвенція забороняє, однак, лише 
токсини зброї бактеріологічного (біологіч-
ного) походження. У 1976 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН була схвалена і в 1978 р. 
вступила в силу Конвенція про заборону 
військового або будь-якого іншого ворожого 
використання засобів впливу на природне 
середовище. У 1983 р. стала чинною також 
схвалена спеціальною конференцією ООН 
1981 р. Конвенція про заборону або обме-
ження застосування конкретних видів зви-
чайної зброї, які можуть вважатися такими, 
що завдають надмірних ушкоджень або ма-
ють не вибіркову дію. До Конвенції включе-

ні Протокол I про осколки і Протокол II про 
заборону або обмеження застосування мін, 
мін-пасток та інших пристроїв і Протокол 
III про заборону або обмеження застосуван-
ня запальної зброї. У 1993 р прийнята Кон-
венція про заборону розробки, виробництва, 
накопичення і застосування хімічної зброї та 
її знищення. У даний час, як і раніше акту-
альним є конвенційне заборона всіх видів 
ядерної (в т. ч. нейтронної), радіологічної 
зброї та інших нових видів і систем зброї ма-
сового знищення, які можуть бути створені 
на базі швидкого розвитку сучасної науки і 
техніки.

Заборонені методи ведення війни — 
встановлені в Женевських конвенціях про за-
хист жертв війни 1949 р., Додаткових прото-
колах до них 1977 р. та ін. До З. м. в. в. відно-
сяться: зрадницьке вбивство або поранення 
осіб, що належать військам ворога; застосу-
вання тортур з метою отримання відо мостей 
про ворога; незаконне використання націо-
нальних і міжнародних емблем, сигналів і 
прапорів; вбивство парламентера і супрово-
джуючих його осіб (трубача, сурмача, бара-
банщика); віроломство, напад на санітарні 
об’єкти, осіб, що вийшли з ладу, хто здався в 
полон, залишили літак, який зазнав ката-
строфу або інший літальний апарат (крім де-
сантників); геноцид, апартеїд, терор щодо 
цивільного населення; віддання наказу не 
залишати нікого в живих, примушувати вій-
ськовополонених та інших осіб протилежної 
сторони служити в збройних силах і брати 
участь у військових діях проти своєї країни, 
знищувати культурні цінності та ін.

Заборонені тарифи — високі ставки 
ввізного мита, встановлені з метою захисту 
внутрішнього ринку від ввезення окремих 
іноземних товарів.

Забруднення атмосфери — порушен-
ня правил викиду в атмосферу забрудню-
ючих речовин або порушення правил екс-
плуатації установок, споруд та інших 
об’єктів, якщо ці діяння призвели до забруд-
нення або іншої зміни природних властивос-
тей повітря. Залежно від тяжкості наслідків 
та інших обставин забруднення атмосфери 
може розглядатися як адміністративне пра-
вопорушення або злочин. 

Забруднення вод — забруднення, за-
смічення, виснаження поверхневих чи під-
земних вод, джерел питного водопостачання 
або інша зміна їх природних властивостей, 
якщо ці діяння призвели до заподіяння іс-
тотної шкоди тваринному чи рослинному 
світу, рибним запасам, лісовому чи сільсько-
му господарству. 

Забруднення вод
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Забруднення водних об’єктів — ски-
дання або надходження іншим способом у 
водні об’єкти, а також утворення в них шкід-
ливих речовин, які погіршують якість по-
верхневих і підземних вод, обмежують вико-
ристання або негативно впливають на стан 
дна і берегів водних об’єктів.

Забруднення навколишнього середо-
вища — надходження в навколишнє середо-
вище речовини і (або) енергії, властивості, 
місце розташування або кількість яких чи-
нять негативний вплив на навколишнє се-
редовище.

Забруднююча речовина — речовина 
або суміш речовин, кількість і (або) концен-
трація яких перевищують встановлені для 
хімічних речовин, у тому числі радіоактив-
них, інших речовин і мікроорганізмів норма-
тиви, і чинять негативний вплив на навко-
лишнє середовище.

Завантаження в пам’ять — переси-
лання даних із носія даних в основну пам’ять 
обчислювальної машини або з основної 
пам’яті в реєстрову з метою безпосереднього 
їх використання в операціях процесора.

Завантажувальний модуль — модуль 
обчислювальної машини, який допускає за-
вантаження даних в оперативну пам’ять для 
виконання операцій.

Завантажувач — обслуговуюча про-
грама, яка виконує функції завантаження 
програми в оперативну пам’ять комп’ютера 
і приводить її в стан готовності до виконан-
ня на заключному етапі процесу компіляції 
й асемблерування. Див. також Мова асемб-
лера.

Завдання — одиниця роботи, яка визна-
чається користувачем і виконується обчис-
лювальною машиною. Складні варіанти З. 
мають певну послідовність кроків, окремі з 
них можуть залежати від результатів вико-
нання попередніх кроків.

Завдання державного управління — 
категорія державного управління, детермі-
нована об’єктивними потребами відповідної 
соціальної управлінської системи, в тому 
числі життєво важливими потребами адек-
ватного об’єкта управління, що реалізуються 
в управлінській діяльності у формі функцій 
державного управління.

Завдання на проектування — доку-
мент, у якому містяться вимоги замовника до 
планувальних, архітектурних, інженерних і 
технологічних рішень та властивостей об’єкта 
архітектури, його основних параметрів, вар-
тості та організації його будівництва і який 
складається відповідно до архітектурно-
планувального завдання, технічних умов. 

Завершення — закінчення будь-якого 
процесу, проекту, що підтверджується доку-
ментально.

Зависання — стан обчислювальної сис-
теми, за якого вона перестає видавати ре-
зультати і реагувати на дії користувача.

Завідомо помилковий донос — свідо-
мо, що не відповідає дійсності, повідомлення 
органу або посадовій особі, до компетенції 
якої відноситься порушення кримінальної 
справи, про вчинений злочин або підготовку 
злочину. Обтяжуючими вину обставинами є 
звинувачення в тяжкому злочині, штучне 
створення доказів обвинувачення (напр., 
підроблених документів), корислива мета 
(напр., отримання майна засудженого) та ін. 
Сумлінна омана автора повідомлення не 
утворює складу злочину.

Завірена копія — точно відтворений 
текст документа з відміткою органу, уповно-
важеного здійснювати посвідчення його від-
повідності оригіналу (нотаріальна контора, 
орган місцевого самоврядування, військовий 
начальник, адміністрація госпіталю або лі-
карні та ін.).

Завод — 1) промислове підприємство з 
механізованими процесами виробництва; 
2) укорінена при СРСР назва промислового 
підприємства. Вважається застарілою.

Загальна власність — спільна, колек-
тивна власність кількох власників майнових 
цінностей.

Загальна декларація прав людини 
(англ. Universal Declaration of Human 
Rights) — міжнародний акт універсального 
характеру з прав людини, прийнятий Гене-
ральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. в 
розвиток Статуту ООН, що вимагає від дер-
жав співпрацювати в “заохоченні та розвитку 
поваги до прав людини і основних свобод для 
всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії” 
(п. 3 ст. 1). На честь її прийняття 10 грудня 
оголошено Днем прав людини. 

Загальна рентабельність — узагальне-
ний показник економічної ефективності під-
приємства, галузі, що дорівнює відношенню 
валового (балансового) прибутку, отримано-
го за певний період (як правило, за рік), до 
середньої вартості основних фондів і норма-
тивної частки обігових коштів за цей період.

Загальна середня освіта — це рівень 
системи освіти, який забезпечує всебічний 
розвиток дитини як особистості, її нахилів, 
здібностей, талантів, професійне самовиз-
начення, формування загальнолюдської мо-
ралі, засвоєння визначеного суспільними, 
націона льно-культурними потребами обся-
гу знань про природу, людину і суспільство, 

Забруднення водних об’єктів
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екологічне виховання, фізичне вдоскона-
лення.

Загальне виборче право — принцип 
виборчої системи і виборчого права, що 
означає надання активного виборчого права 
всім дорослим громадянам країни.

Загальне замовлення — замовлення 
на поставку продукції, товарів на обумовле-
ну суму у межах встановленого часу без кон-
кретизації обсягів і терміну поставки.

Загальний вантажний тариф — та-
риф, що застосовується для різнономенкла-
турних вантажів однієї партії.

Загальний дохід — добуток кількості 
проданого товару на середню ціну одиниці 
проданого товару, тобто грошова виручка від 
продажу.

Загальний еквівалент — товар, який 
уособлює вартісні якості всіх інших товарів, 
на який вони обмінюються. У процесі обмі-
ну товари відіграють різну роль. Один буває 
у відносній, другий — в еквівалентній формі 
вартості. З товарного світу виділився товар, 
який постійно має великий попит. У резуль-
таті безпосередній обмін товару на товар був 
витіснений товарним обігом, за якого торго-
ва операція здійснюється за допомогою по-
середника — З. е. У його споживній вартості 
всі інші товари виражають свою вартість. У 
ролі З. е. виступали благородні метали і  
коштовності (найбільше — золото), які з ча-
сом перевтілились у гроші.

Загальний зв’язок явищ — найзагаль-
ніша закономірність існування світу, що є 
результатом і виявленням універсальної вза-
ємодії усіх предметів і явищ. Вона виражає 
внутрішню структурну єдність усіх елемен-
тів і властивостей у кожній цілісній системі, 
а також різноманітні зв’язки і відношення 
даної системи з іншими системами та яви-
щами, що її оточують. З. з. я. має нескінчен-
ний прояв. Зв’язки між предметами і явища-
ми можуть бути прямими й непрямими, по-
стійними і тимчасовими, суттєвими й 
несуттєвими, випадковими і необхідними, 
функціональними та ін. Проявом З. з. я. в 
економіці виступають причинно-наслідкові 
відношення, залежність теперішнього стану 
кожної фінансово-економічної системи від її 
минулого, від впливу внутрішнього і зовніш-
нього середовищ, зв’язок між властивостями 
суб’єктів підприємницької діяльності і різ-
ними економічними законами. З розвитком 
цивілізації і прогресом у способах виробни-
цтва ускладнюються зв’язки між окремими 
людьми, організаціями і цілими державами, 
стають впливовішими фактори суспі льно-
політичного життя.

Загальний інвестиційний траст-
фонд — траст, що інвестує об’єднаний капі-
тал дрібних власників.

Загальний кліринг — залік чеків через 
Лондонську рахункову палату.

Загальний обсяг попиту — сумарна 
величина попиту покупців на даний товар, 
сукупний попит на товар.

Загальний прибуток — різниця між за-
гальним доходом і загальними витратами.

Загальний прибуток від обміну — 
загальна вигода, яку отримують споживач і 
виробник товару під час обміну. Споживач 
отримує споживчий надлишок у вигляді 
різниці між тим, що він готовий віддати, і 
тим, що він дійсно віддає у вигляді оплати 
за куплений товар. Виробник отримує над-
лишок виробника у вигляді різниці між 
тією сумою, яку він одержує від продажу, і 
тією мінімальною сумою, якою він міг би 
задовольнитися, якби продав свій товар де-
шевше.

Загальний рахунок — об’єднаний роз-
рахунковий банківський рахунок, яким ко-
ристуються кілька клієнтів.

Загальний ринок — одна з назв Євро-
пейської Співдружності.

Загальний склад ради — кількісний 
склад депутатів ради, визначений радою від-
повідно до закону.

Загальний строк позовної давнос-
ті — загальний строк для захисту права за 
позовом особи, право якої порушено (позов-
на давність). Установлюється в три роки. 

Загальний трудовий стаж — загаль-
на тривалість роботи чи іншої суспільно 
корисної діяльності. До З. т. с. зараховуєть-
ся робота, виконувана на підставі трудово-
го договору на підприємствах, в установах, 
організаціях і кооперативах незалежно від 
форм власності, а також на підставі член-
ства в колгоспах чи інших кооперативах 
незалежно від характеру й тривалості пе-
рерв.

Загальні витрати кондомініуму — ви-
трати, витрати та інші фінансові зобо-
в’язання, необхідні для утримання спільного 
майна, а також інші витрати, схвалені за-
гальними зборами кондомініуму.

Загальні засади запобігання коруп-
ції у діяльності юридичної особи. Юри-
дичні особи забезпечують розробку та вжит-
тя заходів, які є необхідними та обґрунтова-
ними для запобігання і протидії корупції у 
діяльності юридичної особи.

Загальні збори — зібрання всіх чи час-
тини жителів села (сіл), селища, міста для 
вирішення питань місцевого значення.

Загальні збори
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Загальні збори акціонерів — збори 
акціонерів або їхніх довірених осіб для вирі-
шення найбільш актуальних принципових 
питань діяльності акціонерного товариства; 
вищий орган управління акціонерним това-
ри ством.

Загальні збори громадян. Загальні 
збори громадян за місцем проживання є 
формою їх безпосередньої участі у вирішен-
ні питань місцевого значення. Рішення З. з. 
г. враховуються органами місцевого само-
врядування в їх діяльності.

Загальні критерії та показники 
якості роботи державного службов-
ця — показники щорічного оцінювання ви-
конання державними службовцями покладе-
них на них обов’язків і завдань, що характер-
ні для всіх державних службовців, та 
пов’язуються з конкретною діяльністю й очі-
куваними результатами. Складаються з та-
ких критеріїв: 1) виконання обов’язків і за-
вдань (обсяг роботи, що виконується; якість 
роботи; планування роботи); 2) професійна 
компетентність (професійні знання; профе-
сійні вміння і навички; уміння формулювати 
погляд; готовність до дій, ініціативність; 
оперативність мислення; працездатність та 
витривалість; відповідальність; самостій-
ність; здатність до лідерства; здатність до на-
копичення, поновлення і творчого застосу-
вання професійного досвіду); 3) етика пове-
дінки (етика поведінки, стиль спілкування; 
співробітництво; дисциплінованість). Для 
керівних працівників додатково встановлені 
такі критерії: уміння вести переговори; умін-
ня організовувати роботу підлеглих; профе-
сіоналізм у керівництві роботою підрозділу; 
контроль; оцінка та заохочення співробітни-
ків. Дані критерії та показники якості роботи 
державного службовця оцінюються за рівня-
ми якості виконання обов’язків і завдань: 
низьким, задовільним, добрим, високим.

Загальні підзаконні нормативні 
акти — акти, видані вищим органом у систе-
мі органів виконавчої влади (урядом), дія 
яких поширюється на всі об’єкти державно-
го управління в межах держави.

Загальні правила поведінки держав-
ного службовця — форма публічного про-
голошення стандартів поведінки та добро-
чесності державних службовців, яких може 
очікувати від чиновника громадянин, су-
спільство, держава.

Загальні принципи використання 
методів управління — принципи застосу-
вання методів управління в управлінському 
процесі. Виокремлюють такі З. п. в. м. у.: 
1) принцип поєднання методів різної зміс-

тової природи (напр., економічних, соці-
ально-психологічних, адміністративних 
тощо); 2) принцип адекватності — відповід-
ності методу управлінським завданням; 
3) принцип своєчасності та оперативності; 
4) принцип ефективності у використанні 
методів (передбачає розв’язання проблеми з 
мінімально можливими організаційними ре-
сурсами).

Загальні принципи державної служ-
би — група принципів, що дають змогу уяви-
ти держслужбу як один з основних механіз-
мів реалізації державної влади.

Загальні принципи управління — 
універсальні закономірності, відносини і 
процеси, що властиві державному управ-
лінню і забезпечують стабільність системи 
виконавчої влади. Такими принципами є: 
законність, демократизм, публічність, єди-
ноначальність, колегіальність, централіза-
ція і децентралізація.

Загальні умови постачання — прави-
ла, що регулюють відносини між організаці-
ями різних держав, які здійснюють поставку 
й отримують товари у процесі зовнішньо-
торговельних відносин. Такі правила не ма-
ють нормативного характеру, але достатньо 
типові й підлягають включенню у зовніш-
ньоторговельні контракти.

Загальні функції державної служ-
би — загальні, типові функції, які характерні 
для всіх управлінських зв’язків, покликані 
створити умови для ефективної діяльності 
органів державної влади, управлінського 
апарату.

Загальнi функції управлiння — серед 
цих функцій: планування, організація, моти-
вація, контроль, прийняття управлiнських 
рiшенъ та комунікація. Вони характеризу-
ються тим, що здiйснюються на всiх рiвнях 
систем управлiння, розрiзняються за обся-
гом i межами своєї реалiзацiї вiдповiдно до 
мiсця в управлiнськiй iєрархiї.

Загальновиробничі витрати — витра-
ти на загальне обслуговування, організацію 
виробництва та управління виробничими 
підприємствами. Вони входять до складу 
калькуляції витрат на виробництво окремих 
видів продукції пропорційно до прямих ви-
трат. Такі витрати називають також загаль-
ногосподарськими.

Загальнокорпоративна стратегія — 
стратегія, що охоплює питання з побудови 
стратегічних зон господарювання, інвести-
ційних пріоритетів.

Загальноорганізаційні принципи 
управ лін ня — основні загальноорганізацій-
ні вимоги, які повинні виконуватись управ-
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лінськими працівниками в своїй діяльності: 
спеціалізація і кооперація; єдність розпоряд-
ництва; поєднання єдиноначальності й коле-
гіальності; централізація і децентралізація; 
поєднання лінійного функціонального й ці-
льового управління; поєднання галузевого і 
територіального управління; наступництво; 
підбір і використання праці кадрів.

Загороджувальний пункт — у ряді 
держав правило виборчого закону, згідно з 
яким партії, що зібрали на виборах за 
пропор ційною системою менше певного від-
сотка від числа поданих голосів, відстороню-
ються від участі у розподілі депутатських 
місць, а голоси, подані за ці партії, не врахо-
вуються при обчисленні виборчої квоти. 
Має на меті запобігти надмірному роздроб-
ленню депутатського корпусу в парламенті 
на дрібні партійні фракції, що збільшує по-
літичну нестабільність у парламентарних 
державах.

Заготівля металобрухту — діяльність, 
пов’язана із збиранням, купівлею, транспор-
туванням, зберіганням та реалізацією метало-
брухту юридичними або фізичними особа-
ми — суб’єктами підприємницької діяльності, 
які здійснюють операції з метало брухтом. 

Загроза — вираз словесно, письмово або 
в інший спосіб намір завдати фізичної, мате-
ріальної чи іншої шкоди будь-якій особі або 
суспільним інтересам; один з видів психіч-
ного насильства над людиною (один із спо-
собів катування).

Загроза миру — ситуація, яка в кожно-
му конкретному випадку дискреційно визна-
чається Радою Безпеки ООН і є підставою 
для прийняття цим органом рекомендацій 
або рішень про те, які заходи відповідно до 
гл. VII Статуту ООН слід прийняти для під-
тримки міжнародного миру і безпеки. На 
відміну від актів агресії, приблизний перелік 
яких міститься у “Визначенні агресії” 
1974 р., до теперішнього часу відсутні між-
народні документи, що конкретизують ситу-
ацію З. м.

Загрози суспільні — наявні та потен-
ційно можливі явища і чинники, що створю-
ють небезпеку суспільству, державі, людині 
та мають безліч форм прояву. При цьому одні 
загрози можуть бути однаковими для всіх 
людей: тероризм, екологічні катастрофи, зло-
чинність, хвороби; інші — можуть становити 
небезпеку для певної групи людей: насиль-
ство над жінками й дітьми; дискримінація за 
етнічною належністю, віком тощо. Залежно 
від ознаки, покладеної в основу класифікації, 
типи загроз суспільству можуть розрізнятися 
за: ступенем універсальності — загальні й 

специфічні; часом дії — постійні, довгостро-
кові, короткострокові; територіальною поши-
реністю — глобальні, регіональні, національні 
(у межах певних національних кордонів), 
місцеві; способом дії — відкриті (явні), закри-
ті (латентні); джерелами виникнення — при-
родні (природна стихія), штучні (результат 
людської діяльності), змішані (людська ді-
яльність, що сприяє виникненню стихійного 
лиха); характером виникнення — навмисні й 
ненавмисні (як закономірний або непередба-
чений побічний результат певних дій або 
явищ); характером дії — такі, що проявляють-
ся поступово або раптово, такі, що спричиню-
ють прямий (безпосередній) або побічний 
збиток; ступенем небезпеки — з наслідками 
переборними, непереборними, переборними 
частково; можливістю запобігання — загрози, 
яким можна запобігти цілком, частково і не-
можливо запобігти повністю. Джерела загроз 
поділяються на внутрішні й зовнішні.

Задатки — вроджені анатомо-фізіоло-
гічні та певною мірою психічні особливості 
індивіда, що є основою розвитку його здіб-
ностей.

Задаток (англ. earnest money, deposit) — 
грошова сума, що видається однією з дого-
вірних сторін у рахунок належних з неї за 
договором платежів другій стороні в під-
твердження укладення договору і в забезпе-
чення його виконання. З. якості одного із 
способів забезпечення виконання зобов’я-
зань. Угоду про З., незалежно від його суми, 
повинно бути зроблено у письмовій формі. 
При припиненні зобо в’язання до початку 
його виконання за угодою сторін або внаслі-
док неможливості виконання З. повинен 
бути повернутий. Якщо за невиконання до-
говору відповідальна сторона, що дала З., він 
залишається в іншої сторони. 

Задача — у режимі мультипрограмуван-
ня і мультипроцесорної обробки: одна або 
більше послідовних команд, що обробляють-
ся керуючою програмою обчислювальної 
машини.

Задачі економічні — задачі, що розв’я-
зуються у процесі економічного аналізу, пла-
нування, проектування, пов’язані з визна-
ченням невідомих величин на основі вихід-
них даних. На відміну від математичних 
задач, З. е. не завжди піддаються формаліза-
ції, зведенню тільки до розрахунків, їх 
розв’язання супроводжується додатковим 
збиранням недостатніх даних, експертними 
оцінками, обговоренням і прийняттям рі-
шень.

Заділ — запас напівфабрикатів, деталей, 
частин для збирання машин, виконання про-
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міжних робіт у промисловості та будівни-
цтві. З. необхідний для забезпечення безпе-
рервності виробничого циклу, безперервного 
функціонування підприємств і будов.

Задоволення роботою — ставлення 
людей до своєї роботи, зумовлене її сприй-
няттям, спертим на такі чинники виробни-
чого середовища, як стиль контролера, полі-
тика й процедури, належність до виробничої 
групи, умови праці й додаткові пільги. Хоча 
були встановлені численні аспекти задово-
лення роботою, п’ять із них мають визна-
чальний характер: 1) плата: одержана сума й 
оцінка її справедливості; 2) робота: міра, 
якою робочі завдання вважають цікавими і 
якою вони забезпечують можливість учити-
ся й приймати відповідальність; 3) можли-
вості службового просування: наявність на-
год досягти успіху; 4) начальник: його вмін-
ня продемонструвати інтерес до працівників 
і турботу про них; 5) колеги: міра, якою ко-
леги приязні, компетентні й ладні прийти на 
допомогу.

Заїр — грошова одиниця Заїру, поділя-
ється на 100 макута або 10 000 сенжі.

Зайнятість — участь населення у тру-
довій діяльності, включаючи навчання, 
службу в армії, ведення домашнього госпо-
дарства, догляд за дітьми та людьми похи-
лого віку. З. вважають суспільно корисну 
діяльність громадян, що приносить, як пра-
вило, заробіток. До категорії зайнятих нале-
жать працюючі за наймом особи, що само-
стійно забезпечують себе роботою (підпри-
ємці, фермери). Рівень залучення до 
трудових процесів залежить від співвідно-
шення між кількістю працездатного насе-
лення і кількістю робочих місць, а також від 
відповідності робочих місць можливостям 
працівників використати їх, що обмежуєть-
ся професією, досвідом роботи, знаннями 
тощо. Повна З. означає практично повне за-
безпечення працездатного населення робо-
чими місцями. Під частковою З. розуміють 
можливість влаштуватись на роботу на не-
повний робочий день, на сезон. Неповна 
З. — ознака наявності безробіття.

Зайнятість населення — показник 
участі працездатного населення в народному 
господарстві.

Заказник — територія, (акваторія) на 
якій протягом певного часу заборонено 
(“заказано”) господарське користування 
частиною природних ресурсів. З. створю-
ють для охорони й відтворення об’єктів тва-
ринного й рослинного світу, збереження 
ландшафтів, мальовничих краєвидів, фраг-
ментів неживої природи (печер тощо). У З. 

організовано охорону об’єктів природи, під-
годівлю тварин і птахів, створено умови для 
розведення тварин і риб. У З. можна виро-
щувати с.-г. культури, видобувати торф та 
проводити іншу господарську діяльність, 
враховуючи біологічні особливості об’єкта 
природи, що охороняється, і не завдавати 
йому шкоди.

Закладна (англ. mortgage) — юридич-
ний документ, що підтверджує згоду підпри-
ємства закласти під свій борг землю, будівлі 
та інше належне йому майно.

Закладні листи (англ. mоrtgage sheets) — 
один із видів довготермінових цінних папе-
рів, що випускаються іпотечними банками 
під заставу земельних ділянок, будинків та 
іншого нерухомого майна, що приносять до-
хід у вигляді відсотків.

Заключні обороти (англ. final closing-
turnover) — обороти за окремими рахунками, 
які проводяться у поточному році, але підля-
гають обліку як обороти минулого року. У 
банках З. о. застосовуються для зосереджен-
ня на балансі залишків на 1 січня керівної 
організації по централізованих рахунках: ко-
штів ощадного банку, доходів та видатків 
державного бюджету, деяких інших.

Закодоване зображення — зображен-
ня, подане у формі, зручній для збереження 
та обробки за допомогою ЕОМ.

Закон — ухвалений у встановленому 
конституцією порядку нормативний акт най-
вищого органу державної влади, що регулює 
найважливіші суспільні відносини і має най-
вищу юридичну силу щодо актів інших дер-
жавних органів. На основі З. і на їхнє вико-
нання видаються підзаконні акти. Право ска-
сування або зміни З. мають лише законодавчі 
органи. В Україні право ухвалювати З. нале-
жить Верховній Раді України. Слід відрізня-
ти юридичні З. від економічних З., що мають 
об’єктивний, загальний характер і діють неза-
лежно від рішень органів влади (З. попиту, 
пропозиції, грошового обігу та ін.).

Закон вартості — закон, за яким вироб-
ництво та обмін товарів (послуг) здійсню-
ється відповідно до суспільно необхідних за-
трат праці. Ці затрати є визначальними для 
встановлення ціни, одержання прибутку і 
забезпечення стабільного становища на рин-
ку. З. в. є законом еквівалентного обміну то-
варів.

Закон великих чисел — закон, згідно з 
яким можна передбачити повторення явищ 
або подій за умови, коли є велике число ана-
логічних явищ або подій.

Закон грошового обігу — об’єктивний 
економічний закон товарного виробництва, 

Задоволення роботою



229

за яким визначають кількість грошей, необ-
хідних для обігу з метою нормального функ-
ціонування економіки. Кількість грошей, що 
функціонують як засіб обігу, визначають від-
ношенням суми цін товарів до числа оборо-
тів однойменних одиниць грошей. Оскільки 
гроші виконують не тільки функцію засобу 
обігу, а й функцію засобу платежу, на вели-
чину маси грошей впливає ряд додаткових 
факторів, а саме: продаж товарів у кредит, 
взаємне погашення платежів, сума платежів, 
за якими настав строк оплати.

Закон Енгеля — полягає у тому, що за 
постійних цін і демографічних змінних (роз-
мір, склад сім’ї) збільшення доходу призво-
дить до зниження частки споживчих витрат 
на предмети першої необхідності й зростан-
ня частки витрат на предмети розкоші.

Закон зменшувальної віддачі — закон, 
згідно з яким виробництво продукту за зміни 
будь-якого змінного фактора, що впливає на 
обсяг виробництва понад певний рівень його 
використання, буде зменшуватися з ростом 
масштабів залучення цього фактора.

Закон зростаючих часових видат-
ків — закон, який показує, що в міру збіль-
шення обсягу виробництва продукції понад 
певний рівень часу грошові витрати на ви-
робництво кожної нової одиниці продукту 
зростають.

Закон конкуренції — закон економіч-
ного суперництва між товаровиробниками, 
підприємцями, фінансистами та іншими 
учасниками ринку, який полягає у прагненні 
забезпечити собі найвигідніші умови вироб-
ництва та збуту товарів (послуг), користуван-
ня і завоювання кращого становища на ринку 
капіталу. У зв’язку з цим інтереси учасників 
ринку різні, часто протилежні. Щоб вижити, 
вони повинні проявляти активність та сприт-
ність, вивчати ринок. Одним зі способів подо-
лання сили конкуренції є постійне вдоскона-
лення підприємницької діяльності, впрова-
дження технічного прогресу.

Закон необхідного різноманіття — 
для створення системи державного управ-
ління, здатної управляти певними суспіль-
ними сферами, галузями, видами діяльності, 
необхідно, щоб ця система мала не менше 
різноманіття ніж ці сфери, галузі, види ді-
яльності. Закон запропонований У. Ешбі.

Закон попиту — закон, згідно з яким 
зростання цін призводить до зниження вели-
чини попиту на товари за інших рівних умов.

Закон про асигнування — акт вищого 
законодавчого органу про затвердження бю-
джетних асигнувань на даний фінансовий 
(бюджетний) рік.

Закон про Державний бюджет Укра-
їни — закон, який затверджує Державний 
бюджет України та містить положення щодо 
забезпечення його виконання протягом бю-
джетного періоду.

Закон пропозиції — закон, згідно з 
яким зростання цін на товари призводить до 
збільшення обсягу пропозиції цього товару 
за інших рівних умов.

Закон соціальний — 1) закон, що визна-
чає виникнення, функціонування і розвиток 
соціальних систем, відображає суттєві необ-
хідні повторювані відносини і взаємо зв’язки 
між соціальними суб’єктами, явищами і про-
цесами; 2) відносно сукупності — здатність 
вибіркової сукупності максимально точно 
відтворити характеристики гене ра льної су-
купності; 3) показник будь-яких спостере-
жень у статистиці та інших науках; якість ви-
бірки відображати характеристики досліджу-
ваної генеральної сукупності.

Закон Шермана — антимонопольний 
закон США (1980 р.), спрямований проти 
антиконституційних трестів і монополій.

Закони суспільного розвитку — вну-
трішні суттєві та стійкі зв’язки явищ у про-
цесах суспільного розвитку, що зумовлю-
ють їх упорядковану зміну. З. с. р. реалізу-
ються завдяки свідомій діяльності людей. 
Найбільш відомими їх прикладами є діа-
лектичні закони заперечення заперечень та 
єдності й боротьби протилежностей. Закон 
заперечення заперечень, який визначає роз-
виток, підтверджується історією суспільно-
го розвитку, спадкоємності, поступальності 
між тим, що було, що є і що буде. Формами 
діалектичного заперечення є: зближення, 
злиття, обмеження, скасування, удоскона-
лення, конвергенція, критика, самокритика, 
реформа, соціальна революція тощо. Дія 
цього закону яскраво проявляється у соці-
альних перетвореннях, виступаючи як ме-
тод докорінного розв’язання назрілих соці-
альних суперечностей і як форма діалек-
тичного заперечення старого, віджилого. В 
його основу покладені соціальні супереч-
ності. Закон єдності і боротьби протилеж-
ностей розуміється як боротьба класів або 
станів суспільства в економічному, політич-
ному та соціальному житті. Він відображає 
відмінність соціально-економічних інтере-
сів різних верств соціуму і визначає багато-
векторність суспільного розвитку. Серед  
З. с. р. — також закони визначальної ролі 
матеріальних інтересів у житті й розвитку 
соціуму, вартості, історичних аналогій.

Законна влада — один з трьох різнови-
дів влади, коли А кориться Б, бо визнає за-
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конну компетентність, право Б вказувати А, 
що тому належить робити. У бюрократії іс-
нує чітко визначена ієрархія влади, коли 
кожна особа перебуває під контролем і на-
глядом начальника. Таку владу можна також 
називати раціонально-законною владою.

Законний платіжний засіб — грошові 
знаки, які згідно з чинними в країні закона-
ми є обов’язковими до прийому в якості за-
собу платежів на всій території даної країни. 
До таких належать банківські білети цен-
трального банку країни (банкноти), казна-
чейські білети, розмінні монети.

Законні платіжні засоби — грошові 
знаки, які згідно з чинними у країні закона-
ми є обов’язковими до прийому як засобу 
платежу на території даної країни. До таких 
належать банківські білети (банкноти) цен-
трального банку країни, казначейські білети, 
розмінна монета.

Законні представники — батьки, уси-
новителі, батьки-вихователі, прийомні бать-
ки, патронатні вихователі, опікуни, піклу-
вальники, представники закладів, які вико-
нують функції опікунів і піклувальників.

Законність — основоположний прин-
цип державного управління, що визначає рі-
вень демократичності суспільства. Він озна-
чає, що всі органи виконавчої влади та їх по-
садові та службові особи повинні чітко 
дотримуватися норм права. 

Законодавство — 1) основний вид ді-
яльності законодавчих органів, який полягає 
у розробці та прийнятті державних законів; 
2) сукупність чинних у країні законів, що ре-
гулюють суспільні, економічні, громадянські 
відносини (цивільне З., господарське З., 
кримінальне З. тощо).

Законодавча влада — відповідно до 
теорії поділу влади одна з трьох врівнова-
жуючих одна одну влад у державі. Являє 
собою сукупність повноважень з видання 
законів, а також систему державних орга-
нів, що здійснюють ці повноваження. У де-
мократичних державах З. в. може здійсню-
ватися не тільки спеціальними законодав-
чими органами (парламентами, місцевими 
законодавчими асамблеями), але також і 
безпосередньо виборчим корпусом (полі-
тично дієздатними громадянами) шляхом 
референдуму, а в деяких випадках і органа-
ми виконавчої влади — в порядку делегова-
ного чи надзвичайного законодавства. Кон-
ституції ряду сучасних держав містять по-
ложення про те, що З. в. належить спільно 
монарху і парламенту чи палат парламенту 
і главі держави як складова парламенту. В 
абсолютних монархіях (Оман, Бруней, Сау-

дівська Аравія) З. в. належить виключно 
монарху.

Законодавча ініціатива (фр. initia-
tive — ініціатива, почин, від лат. initium — по-
чаток) — офіційне внесення законопроекту 
до законодавчого органу відповідно до вста-
новленої процедури. Вона є початковою ста-
дією законодавчого процесу, тобто встанов-
леного, як правило, конституцією порядку 
прийняття закону. Зміст цієї стадії прямо 
пов’язаний з обов’язковістю відповідного 
парламенту розглянути даний законопроект 
на своєму засіданні.

Законодавча техніка — система уста-
лених теоретико-прикладних правил, якими 
окреслено засоби, методи і прийоми розроб-
ки законодавчих актів з метою надання їм 
оптимальної форми. Мета З. т. полягає в за-
безпеченні належної якості й ефективності 
усього законодавчого масиву. Відповідний 
рівень З. т. дає змогу законодавцям адекват-
но відобразити в тексті законів свої наміри і 
надати їм відповідної форми. Належний рі-
вень З. т. є надійним гарантом вдосконален-
ня законодавства, правильного його застосу-
вання та відповідності волі законодавця. За-
стосування З. т. в процесі законотворчої 
діяльності направлено на вирішення завдань 
по забезпеченню повноти конкретного зако- 
нодавчого акта; недопущення суперечнос-
тей, прогалин в його тексті; однозначності у 
трактуванні його положень; доступності і 
зручності у користуванні.

Законодавче вето — в конституційній 
практиці США, що міститься у спільних ре-
золюціях палат Конгресу США (або резолю-
ції однієї з палат), заява (рішення) про ска-
сування повноважень, раніше делегованих 
президенту США, або актів, виданих прези-
дентом або підлеглими йому відомствами у 
здійснення цих повноважень. У 1983 р. Вер-
ховний суд США визнав З. в. антиконститу-
ційним.

Законодавчий процес — найбільш за-
гальний порядок діяльності органу законо-
давчої влади зі створення законів, зазвичай 
закріплений в конституції і регламенті відпо-
відного представницького органу. Для З. п. 
характерна чітка юридична регламентація.

Законодавчі декрети — в Італії, Іспа-
нії та деяких інших державах — назва актів 
уряду (президента), що мають силу закону, 
які видаються урядом (президентом) в по-
рядку здійснення делегованого законодав-
ства, тобто на підставі парламентського 
(т. зв. уповноважує) закону, що передає уря-
ду (президенту) законодавчі повноваження 
з певного кола питань на певний термін.

Законний платіжний засіб
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Законодавчі збори — назва представ-
ницьких органів, парламентів у ряді держав.

Законодавчі обмеження — урядові рі-
шення, що спрямовані, поряд з економічни-
ми важелями, на обмеження конкуренції, 
утворення перепон для її розширення (напр., 
патенти, обмеження на іноземну торгівлю та 
ін.). Особливе місце серед інших належить 
З. о. на ціноутворення.

Законодавчі органи — вищі органи 
державної влади, що мають право й уповно-
важені ухвалювати закони.

Закономірності державного управ-
ління (англ. patterns ofgovernance) — 
об’єктивно існуючі, стійкі, необхідні, істотні, 
такі, що повторюються, взаємозв’язки між 
процесами та явищами в державному управ-
лінні, без яких останнє втрачає характер на-
уково обґрунтованого процесу і не може 
бути ефективним та результативним. Знан-
ня системи З. д. у. створює вихідні умови на-
укового пізнання процесів державотворен-
ня, а також, своєю чергою, є засобом обґрун-
тування та розвитку відповідних знань, 
зокрема виявлення нових закономірностей 
та формування принципів, що поповнювати-
муть теоретико-методологічний доробок га-
лузі науки “Державне управління”. Процес 
виявлення закономірностей відбувається не-
перервно і складає сутність наукового піз-
нання. Водночас уже відомі численні зако-
номірності, нехтування якими в управлінні, 
зокрема в практиці державного управління, 
може призвести до того, що поставлені цілі 
не будуть досягнуті. З. д. у. чимало, тому об-
межимося тільки тими з них, що стосуються 
системного відображення та управлінських 
процесів у соціальних системах, а відповідно 
і в державному управлінні.

Закономірності політичні — необхідні 
й суттєві, стійкі й повторювані зв’язки у про-
цесі політичних відносин і діяльності, функ-
ціонування та розвиток політичного життя, 
взаємодії політики з іншими сферами су-
спільного життя. З. п. розглядаються як 
встановлені наукою найвагоміші зв’язки і за-
лежності, що характеризують найбільші іс-
тотні й сталі тенденції розвитку і реалізації 
політичної влади.

Закономірності управління — вияв-
лення загальних характеристик, закономір-
ностей, формування науки управління, яка 
описує, з’ясовує, вивчає ці закономірності. 
На їх основі розробляються конкретні прин-
ципи, методи, рекомендації стосовно управ-
ління економікою, галуззю, підприємством 
тощо. Управління як творча діяльність не 
вміщується повністю в межі наукових реко-

мендацій, інструкцій і формальних моделей, 
тому велику роль відіграють досвід, навич-
ки, інтуїція, майстерність, або ж мистецтво 
управління. Головна мета управління — ви-
явлення закономірностей в управлінні. Вио-
кремлюють дві самостійні частини: теорію 
управління і мистецтво управління.

Законопроект — початковий текст про-
понованого до прийняття закону, що вино-
ситься на розгляд законодавчих органів або 
на референдум. З. готуються комісіями зако-
нодавчих органів, вищими виконавчими ор-
ганами, спеціальними робочими групами, 
що створюються президентом та урядом. За-
конодавчу ініціативу можуть проявляти і 
громадські організації.

Закордонні інвестиції — довгострокове 
вкладання приватного або державного капі-
талу за кордоном у підприємства різних галу-
зей економіки з метою отримання прибутку.

Закрита акціонерна компанія — ак-
ціонерна компанія, товариство, підприєм-
ство, акції яких можуть переходити від од-
нієї особи у власність до іншої тільки з до-
зволу більшості акціонерів, якщо інше не 
зазначене у статуті компанії. За кордоном 
під “закритою компанією” розуміють фірму, 
діяльність якої контролюється обмеженою 
кількістю осіб, яка встановлюється законо-
давством країни. Закритими називають та-
кож інвестиційні компанії, що мають незмін-
не число акцій, які перебувають в обігу на 
вторинному ринку.

Закрита валютна позиція — 1) здій-
снення розрахунків за операціями з цінними 
паперами, викуп проданих паперів або про-
даж куплених; 2) поширена форма впрова-
дження нових акцій на біржі, коли один банк 
(або банківський синдикат) отримує за пев-
ну вартість усю емісію акцій і виступає по-
тім як ексклюзивний продавець.

Закрита підписка — 1) приватний роз-
поділ без оголошення цінних паперів між 
невеликою кількістю інвесторів; 2) розподіл 
випущених цінних паперів тільки серед за-
сновників або за їхнім рішенням серед залу-
чених інвесторів.

Закрите акціонерне товариство — 
акціонерне товариство, акції якого розподі-
ляють між засновниками і не можуть розпо-
всюджуватися шляхом підписки, купувати-
ся та продаватися на біржі.

Закрите депонування — збереження 
банком цінностей клієнта, які не розгляда-
ються як капіталовкладення.

Закритий ключ електронного циф-
рового підпису — унікальна послідовність 
символів, відома власнику сертифіката клю-

Закритий ключ електронного цифрового підпису
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ча підпису і призначена для створення в 
електронних документах електронного циф-
рового підпису з використанням засобів 
електронного цифрового підпису.

Закритий міжнародний договір — 
міжнародний договір, відповідно до поло-
жень якого коло його учасників обмежено 
будь-якими критеріями.

Закритий ринок — ринок із встановле-
ними тісними комерційними зв’язками між 
продавцями і покупцями, проникненню но-
вих осіб на який заважають різні бар’єри.

Закриті знижки — знижки на ціни, які 
встановлюються на продукцію міжнародно-
го синдикату, у внутрішній торгівлі, у вну-
трішньофірмових поставках, а також на то-
вари, що поставляються за спеціальними 
міжурядовими угодами.

Закриті торги — торги, на яких відбува-
ється продаж-купівля товару на конкурсних 
засадах, для вузького (заздалегідь визначе-
ного) кола покупців або без участі покупців. 
З. т. плануються і здійснюються спеціаль-
ним комітетом на підставі попередніх пись-
мових замовлень покупців.

Закриття — 1) ціна заключної операції з 
даного випуску на фондовій біржі у кінці 
операційного дня; 2) заключна зустріч усіх 
зацікавлених сторін у день поставки нового 
випуску цінних паперів; 3) підбиття підсум-
ку бухгалтерського балансу.

Закриття рахунків — закінчення дії 
розрахункових і поточних рахунків на під-
ставі заяви юридичних чи фізичних осіб, на 
ім’я яких відкриті ці рахунки, або за рішен-
ням судових органів чи самих банків за на-
явності на те підстав.

Закупівля — придбання товарів за рубе-
жем або у власній країні великими партіями, 
у великій кількості. З., що здійснюються 
державними органами, називаються держав-
ними.

Закупівля зустрічна — торговельні 
операції, за яких покупець укладає угоду з 
продавцем про зустрічний продаж своїх то-
варів через певний, інколи тривалий, про-
міжок часу. З. з. використовуються найчасті-
ше у міжнародній торгівлі і сприяють досяг-
ненню збалансованості експорту та імпорту. 
Розрахунки по З. з. можуть проводитись за 
рахунок власних коштів, на основі кредиту 
або у формі взаємозаліку.

Зал торговельний — 1) частина примі-
щення магазину, де здійснюється продаж-
купівля товарів і надання торгових послуг; 
2) у біржовій торгівлі — операційний зал, 
поділений на сектори, де здійснюються бір-
жові операції, купівля-продаж конкретного 

ф’ючерсного контракту, всі операції з цінни-
ми паперами, товарами.

Залежність — стан економічного 
суб’єкта, за якого його існування і діяльність 
залежать від матеріальної і фінансової під-
тримки або взаємодії з іншими суб’єк тами.

Залежність політична — форма полі-
тичних відносин, що характеризується обу-
мовленістю стану політичного суб’єкта (дер-
жави, політичної партії, руху, окремого полі-
тичного діяча) та його поведінки, сукуп ністю 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокре-
ма: економічними інтересами, загрозою без-
пеці, різними видами політичного впливу. 
Реалізація тієї чи іншої політики багато в 
чому залежить від економічних, науково-
технічних ресурсів, соціальної структури 
суспільства, конкретних рівнів його страти-
фікації, рівня масової політичної і правової 
свідомості, домінуючих у су спільстві етич-
них та ідеологічних цінностей, соціальних 
ідеалів, політичної культури населення та 
правлячої еліти. З. п. має і міжнародний ас-
пект: суверенні, незалежні держави відповід-
но до Статуту ООН та інших міжнародних 
організації складають єдине міжнародне 
співтовариство і тому повинні брати на себе 
певні політичні зобов’язання по відношенню 
одна до одної чи до співтовариства загалом. 
З. п. — багатогранне явище: вона буває від-
критою, у вигляді прямого насильства, і при-
хованою, що здійснюється за допомогою еко-
номічних, фінансово-кредит них і диплома-
тичних засобів.

Залишкова вартість основних засо-
бів — вартість основних засобів, фондів з 
урахуванням їхнього зносу, що дорівнює по-
чатковій вартості з відрахуванням амортиза-
ції протягом усього терміну експлуатації.

Залишок бюджетних коштів — обсяг 
коштів відповідного бюджету, розпорядни-
ків та одержувачів бюджетних коштів цього 
бюджету на кінець звітного періоду.

Залишок вільний — сума коштів на 
окремому брокерському рахунку клієнта 
біржі, яка може бути використана для купів-
лі або продажу нових контрактів чи знята з 
рахунку.

Залишок маржинальний — виручка 
від продажу з відрахуванням певних або  
повних витрат.

Залишок солод — макроекономічний 
показник, що дорівнює приросту сукупної 
продуктивності факторів виробництва. Ви-
мірюється у вигляді різниці між показника-
ми приросту обсягів виробництва. Є вимір-
ником технологічного прогресу, використо-
вується в моделях економічного зростання.

Закритий міжнародний договір



233

Залізний закон олігархії — положен-
ня Роберта Міхельса про те, що політичні 
партії ніколи не можуть бути вірними до 
кінця своїм початковим програмам та меті.

Залізниця — основне державне унітар-
не підприємство залізничного транспорту, 
що забезпечує при централізованому управ-
лінні та у взаємодії з іншими залізницями та 
видами транспорту потреби економіки і на-
селення у перевезеннях, обслуговує регіони 
на основі регулювання виробничо-госпо-
дарської та іншої діяльності підприємств та 
установ, що входять до його складу. 

Залізнична накладна — договір пере-
везення вантажів залізничним транспортом. 
Використовується при перевезеннях зов-
нішньоторговельних вантажів, що прямують 
до змішаного сполучення, до вихідного мор-
ського порту.

Залізнична станція — пункт, який роз-
діляє залізничну лінію на перегони, забезпе-
чує функціонування інфраструктури заліз-
ничного транспорту, має колійний розвиток, 
що дає змогу виконувати операції з прийман-
ня, відправлення, обгону поїздів, операції з 
обслуговування пасажирів і прийому, видачі 
вантажів, багажу, вантажобагажу, а при роз-
винених колійних пристроях виконувати ма-
неврові роботи по розформуванню і форму-
ванню поїздів і технічні операції з поїздами.

Залізничне надсилання — 1) маршрут-
на відправка: партія вантажу за однією на-
кладною в кількості, що відповідає вантажо-
підйомності цілого складу поїзда; 2) вагонні 
відправки: кількість вантажу за однією заліз-
ничною накладною, для перевезення якої по-
трібно один вагон; 3) малотоннажна відправ-
ка: партія вантажу від 10 до 20 т., яку перево-
зять по одній накладній і займає не більш 
половини обсягу чотиривісного вагона; 
4) дрібна відправка: вантаж, що перевозиться 
за однією накладною, для перевезення якого 
не потрібно окремого вагона; 5) комбінована 
(збірна) відправка: дрібні партії вантажів, що 
перевозяться за однією накладною.

Залізничний транспорт — один з видів 
транспорту загального користування; пред-
ставляє собою єдиний виробничо-техно-
логічний комплекс з вхідними в нього під-
приємствами і установами виробничого і со-
ціального призначення, державне управ лін ня 
яким здійснює Міністерство інфраструктури. 

Залік — погашення взаємних платіжних 
зобов’язань у рівнозначних сумах. За допо-
могою З. можна скоротити взаємну заборго-
ваність, прискорити розрахунки суб’єктів 
господарювання. У платіжній практиці З. 
називають клірингом. Розрізняють внутріш-

ній — міжбанківський кліринг та міжнарод-
ний — валютний кліринг. 

Залік взаємних вимог — форма безго-
тівкових взаєморозрахунків підприємств, 
організацій, за яких взаємні зобов’язання і 
вимоги боржників та кредиторів погашають-
ся у рівнозначних сумах, оплачується лише 
різниця. Див. також Клірингові розрахунки.

Залік в оплаті — плата або зниження 
ціни за участь у здійсненні будь-якої програ-
ми (напр., такої як товарообмінний план 
торгівлі товарами тривалого користування).

Залучений кредитор — визначений 
боржником кредитор, вимоги якого можуть 
бути реструктуризовані відповідно до про-
цедур, передбачених законом, та який підпи-
сав згоду на реструктуризацію, а також ор-
ган стягнення (у разі визначення його борж-
ником З. к. у заяві про реструктуризацію), 
який бере участь у процедурі фінансової ре-
структуризації у порядку, визначеному зако-
ном.

Залучені кошти — оборотні засоби, 
одержані підприємствами у тимчасове ко-
ристування. Основним джерелом З. к. є кре-
дити. До них належать і тимчасово залишені 
у розпорядженні підприємства несплачені й 
незатребувані суми, перехідна заборгова-
ність по заробітній платі, бюджету тощо. 
Підприємства, організації та особи, яким на-
лежать ці суми, називаються кредиторами, 
заборгованість їм — кредиторською. Джере-
ла З. к. відображають у пасиві, а їхнє розмі-
щення — в активі бухгалтерського балансу.

Заміна — введення нового елемента за-
мість такого, що використовувався у певній 
системі, але не відповідав її вимогам.

Заміна еквівалентна — заміна однієї 
торговельної чи фінансової кредитної опера-
ції іншою, аналогічною за сумою (збалансо-
ваною). Напр., заміна обумовлених догово-
ром поставок пшениці — борошном, але у 
менших обсягах з урахуванням збалансова-
ності цін.

Заміна матеріальних цінностей дер-
жавного резерву — відпуск матеріальних 
цінностей з державного резерву за умови од-
ночасного закладення тієї самої кількості 
аналогічних або інших однотипних матері-
альних цінностей у зв’язку із зміною стан-
дартів і технології виготовлення виробів, пе-
редбачених мобілізаційним завданням. 

Замінники — 1) група товарів і послуг, 
для яких зростання ціни на один із них веде 
до збільшення попиту на інші, що є З. пов-
ними або частковими (напр., чай і кава, м’ясо 
куряче та індиче); 2) товари, що замінюють 
звичайні, але мають певні переваги порівня-
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но з ними (напр., малокалорійний З. цукру, 
концентрат соку тощо).

Заміщення — 1) в економіці — заміна 
виробництва і споживання одного товару ін-
шим, близьким йому за властивостями та 
якістю; 2) виконання посадових обов’язків 
однієї особи іншою на період її тимчасової 
відсутності, відпустки, відрядження, захво-
рювання.

Замкнена валюта — валюта країни, у 
якій існують контроль і обмеження на обмін, 
ввезення і вивезення іноземної і національ-
ної валюти, тобто багато заборон на операції 
з валютою.

Замкнена група користувачів — гру-
па користувачів мережі передавання даних, 
якій надана можливість здійснювати зв’язок 
між собою, але заборонений зв’язок з усіма 
іншими користувачами мережі.

Замовлення — 1) різновид оферти: про-
позиція замовника (покупця) виготовити, 
поставити (продати) йому продукцію (това-
ри), виконати роботу, надати послуги із за-
значенням термінів, обсягів, кількості, асор-
тименту, якості та інших необхідних даних. 
Згода підрядника, постачальника (продав-
ця) оформляється листом, телеграмою, або 
підтверджується підписом на документі, 
яким представлене З.; 2) документ, що на-
правляється покупцем (замовником) про-
давцю з твердим наміром купити певний то-
вар; містить інформацію про необхідну кіль-
кість товару, його якість, ціну, терміни 
поставки, граничний термін відповіді. За до-
говором поставки З. може представлятися 
покупцем у формі специфікації.

Замовлення державне — замовлення 
держави на виготовлення певного виду 
продукції за рахунок бюджетного фінансу-
вання.

Замовлення дискреційне — замовлен-
ня зареєстрованому представнику або брокер-
ській фірмі на прийняття особистого рішення 
від імені клієнта у справі вибору цінних папе-
рів, їхньої кількості, а також визначення, чи 
варто їх купувати або продавати.

Замовлення-наряд — планове забезпе-
чення фінансуванням конкретного замов-
лення, представленого у формі завдання на 
проведення певних робіт. Використовува-
лось як планове державне замовлення на 
проведення науково-дослідних і проектно-
конструкторських робіт.

Замовлення соціальне — виконання 
інтелектуальної роботи (напр., в галузі нау-
ки, мистецтва, культури) з урахуванням іде-
ологічної спрямованості офіційної політики 
держави.

Замовник — 1) організація, якій надано 
право й кошти для будівництва, реконструк-
ції або розширення будівельних об’єктів 
згідно з договором або актом землекористу-
вання; 2) одна зі сторін договору на вико-
нання будівельно-монтажних робіт за під-
рядного способу будівництва. З. капітально-
го будівництва можуть бути державні, 
приватні, громадські та інші організації, під-
приємства й установи. З. на договірних заса-
дах може залучати різні підприємства й ор-
ганізації з метою виконання проектно-
розвідувальних, будівельно-монтажних та 
інших робіт, для виготовлення продукції 
виробничо-технічного призначення та різ-
них послуг. Ці підприємства називаються 
підрядчиками (виконавцями). За господар-
ського способу ведення робіт функції З. ви-
конують спеціальні структури, підрозділи, 
відділи або працівники, які обіймають відпо-
відальні посади на підприємстві, що буду-
ється, і які не мають прямого відношення до 
виконання основного виду діяльності голов-
ного підприємства — З.

Замовники — органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування та органи 
соціального страхування, створені відповід-
но до закону, а також юридичні особи (під-
приємства, установи, організації) та їх 
об’єднання, які забезпечують потреби дер-
жави або територіальної громади, якщо така 
діяльність не здійснюється на промисловій 
чи комерційній основі, за наявності однієї з 
таких ознак:

— юридична особа є розпорядником, 
одержувачем бюджетних коштів;

— органи державної влади чи органи 
місцевого самоврядування або інші 
З. володіють більшістю голосів у ви-
щому органі управління юридичної 
особи;

— у статутному капіталі юридичної осо-
би державна або комунальна частка 
акцій (часток, паїв) перевищує 50 від-
сотків.

До З. також належать юридичні особи та/
або суб’єкти господарювання, які здійснюють 
діяльність в окремих сферах господарювання 
та відповідають хоча б одній з таких ознак: 
органам державної влади, органам влади Ав-
тономної Республіки Крим, органам місцево-
го самоврядування належить частка у статут-
ному капіталі суб’єкта господарювання в роз-
мірі більше, ніж 50 відсотків або такі органи 
володіють більшістю голосів у вищому органі 
суб’єкта господарювання чи правом призна-
чати більше половини складу виконавчого 
органу або наглядової ради суб’єкта господа-
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рювання; наявність спеціальних або ексклю-
зивних прав.

Заморожений — термін, що характери-
зує стан, коли інвестор не може продати цін-
ні папери. У такому разі торгівля цінними 
паперами може бути припинена повністю, 
щоб запобігти втрат.

Заморожений рахунок — 1) банків-
ські рахунки, використання яких обмежене 
урядом (як правило, це рахунки для переве-
дення коштів за кордон); 2) заморожування 
рахунків здійснюється тоді, коли клієнт про-
дає раніше куплені, але не оплачені цінні па-
пери, або не може здійснити оплату (що про-
водиться протягом семи днів після здійснен-
ня операцій), або знімає з рахунку частину 
надходжень від продажу цінних паперів до 
оплати за покупку. У разі заморожування ра-
хунку клієнт не може робити ніяких плате-
жів, доки цілком не буде оплачено попе-
редню операцію.

Заморожування — блокування, дер-
жавна заборона на використання та управ-
ління грошовими коштами (активами, заро-
бітною платою, капіталами, рахунками). З. 
заробітної плати на певний період, тобто її 
фіксація на досягнутому рівні, може прово-
дитись на основі угоди між профспілками та 
адміністрацією, підприємцями.

Заморожування іноземних валют-
них активів — позбавлення органами дер-
жавної влади власників банківських рахунків 
права вільно користуватися коштами на цих 
рахунках. Застосовується для досягнення 
певних економічних або політичних цілей 
(напр., застосування економічних санкцій до 
іншої країни, введення валютних або кредит-
них обмежень згідно з рішенням судових ор-
ганів за позовом до власника рахунку).

Заохочення державних службовців. 
За бездоганну та ефективну державну служ-
бу, за особливі заслуги до державних служ-
бовців застосовують такі види заохочень:

1) оголошення подяки;
2) нагородження грамотою, почесною 

грамотою, іншими відомчими відзна-
ками державного органу;

3) дострокове присвоєння рангу в поряд-
ку, визначеному законом;

4) представлення до нагородження уря-
довими відзнаками та відзначення 
урядовою нагородою (вітальний лист, 
подяка, почесна грамота);

5) представлення до відзначення дер-
жавними нагородами.

Заохочення не застосовуються до держав-
ного службовця протягом строку застосуван-
ня до нього дисциплінарного стягнення.

Заочне навчання — навчання, що здій-
снюється без відриву від виробництва через 
заочну форму навчання у середніх спеціаль-
них і вищих навчальних закладах. Після за-
кінчення видається диплом єдиного зразка 
(з тими, що вчилися на стаціонарі) і присво-
юється відповідна кваліфікація. Для навчан-
ня надаються додаткові відпустки із збере-
женням заробітної плати.

Заощадження — грошові вклади фі-
зичних осіб, населення в ощадні банки з ме-
тою отримання процентів.

Заощадження населення — сума гро-
шового доходу, яка не використовується на 
поточне споживання і призначається для за-
доволення потреб у майбутньому. Є елемен-
том особистої власності населення і надаєть-
ся банкам у вигляді кредиту, який є джере-
лом інвестицій.

Запам’ятовуючий пристрій — прилад 
для запису, збереження і видачі інформації, 
зображеної у кодовій формі. Використову-
ється в обчислювальних машинах, системах 
автоматичного управління, технологічних 
агрегатах з програмним управлінням.

Запаси — матеріальні цінності, оборот-
ні кошти у вигляді сировини, матеріалів, 
палива, напівфабрикатів, готової продукції, 
що не використані на даний момент у ви-
робництві і зберігаються на складах або в 
інших місцях і призначені для подальшого 
використання. З. — це спосіб резервування 
ресурсів для забезпечення безперервності 
виробництва та обігу, зниження можливості 
виникнення простоїв. Існують розрахунко-
ві норми З., яким відповідають нормативні 
З., а З. понад такі норми називають понад-
нормативними.

Запаси буферні — запаси, що створю-
ються виробниками, продавцями на випадок 
циклічного, сезонного коливання попиту. 
Інша назва — ринкові запаси.

Запаси валютні — запаси, фонди дер-
жави у конвертованій валюті, що визнача-
ють її платоспроможність.

Запаси виробничі — частина оборот-
них засобів на підприємстві, яка ще не вклю-
чена у процес виробництва, не надійшла на 
робочі місця.

Запаси стратегічні — державні запаси 
продовольства, палива, товарів, а також за-
паси сировини у нерозроблених природних 
покладах, що гарантують економічну безпе-
ку на випадок непередбачених критичних 
умов.

Запевнення — скріплена печаткою і 
підписом або усна обіцянка виконати певну 
роботу.
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Запис — письмова фіксація державних 
актів, операцій, угод, бухгалтерських прово-
док, зміни в рахунках.

Запис даних — режим роботи запам’я-
то вуючого приладу, в процесі якого здійсню-
ється занесення даних у його пам’ять.

Записка — форма уніфікованого доку-
мента в кадровій роботі, який використову-
ють при прийомі, переміщенні, звільненні 
працівників, наданні їм відпусток.

Запит — звернення потенційного покуп-
ця товарів і послуг до їх виробників і продав-
ців з проханням внести пропозицію стосовно 
продажу. З. вважається попереднім замовлен-
ням на товари й послуги. У зару біжній прак-
тиці З. вважається “викликом на оферту”, 
пропозицією укласти договір купівлі-про-
дажу.

Запобігання конфлікту — своєчасне 
розпізнавання і усунення можливих причин 
виникнення конфлікту, що припускає засто-
сування сукупності політичних, диплома-
тичних, військових та інших заходів на ран-
ніх фазах його розвитку: різні види діяль-
ності (від дипломатичних ініціатив до 
превентивного розгортання військ), спрямо-
вані на запобігання переростання суперечок 
у збройні конфлікти або їх розростання.

Запобігання лиха — комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення постійного за-
хисту від лих. Сюди відносяться технічні та 
інші фізичні захисні заходи, а також заходи 
законодавчого характеру, регулюють земле-
користування та містобудування.

Запобігання одержанню неправо-
мірної вигоди або подарунка та пово-
дження з ними. Особи, уповноважені на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняні до них особи у 
разі надходження пропозиції щодо неправо-
мірної вигоди або подарунка, незважаючи на 
приватні інтереси, зобов’язані невідкладно 
вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, 

яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у 

тому числі з числа співробітників;
4) письмово повідомити про пропози-

цію безпосереднього керівника (за 
наявності) або керівника відповідно-
го органу, підприємства, установи, 
організації, спеціально уповноваже-
них суб’єктів у сфері протидії коруп-
ції.

Запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів. Особи уповноважені на 
виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняні до них особи 
зобо в’я зані:

1) вживати заходів щодо недопущення 
виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного ро-
бочого дня з моменту, коли особа дізна-
лася чи повинна була дізнатися про на-
явність у неї реального чи потенційного 
конфлікту інтересів безпосереднього 
керівника, а у випадку перебування осо-
би на посаді, яка не передбачає наявнос-
ті у неї безпосе реднього керівника, або в 
колегіальному органі — Національне 
агентство чи інший визначений зако-
ном орган або колегіальний орган, під 
час виконання повноважень у якому ви-
ник конфлікт інтересів, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в 
умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання ре-
ального чи потенційного конфлікту 
інтересів.

Заповідальне розпорядження — спо-
сіб заповіту прав на грошові кошти, внесені 
громадянином у внесок або знаходяться на 
будь-якому іншому рахунку громадянина в 
банку. З. р. має бути укладене у письмовій 
формі в тому філіалі банку, в якому знахо-
диться цей рахунок. Правила про З. р. відпо-
відно застосовуються до інших кредитних 
організацій, яким надано право залучати у 
вклади або на інші рахунки грошові кошти 
громадян.

Заповідальний відказ (легат) — пра-
во заповідача розпорядитись майном в особ-
ливому порядку — покласти на одного чи 
кількох спадкоємців за заповітом обов’язок 
виконати певну дію на користь однієї або 
кількох осіб (відказоодержувачів), які набу-
вають права вимагати його виконання. З. в. 
має характер часткового сингулярного пра-
вонаступництва, за яким певній особі чи 
особам передається лише яке-небудь одне 
право чи група прав. Відказоодержувачами 
можуть бути як ті особи, що входять до чис-
ла спадкоємців за законом, так і ті, що не є 
спадкоємцями за законом.

Заповідник — ділянки землі та водного 
простору з усіма природними ресурсами, які 
цілковито вилучаються з господарського ви-
користання. З. за змістом — це природоохо-
ронна, науково-дослідницька установа за-
гальнодержавного значення, що створюєть-
ся з метою збереження в природному стані 
типових або унікальних для даної ландшаф-
тної зони природних комплексів з усією су-
купністю їх компонентів, вивчення природ-
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них процесів і явищ, що відбуваються в них, 
розробки наукових засад охорони навко-
лишнього природного середовища, викорис-
тання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки. На території З. заборо-
няється будь-яка господарська та інша ді-
яльність, що суперечить цільовому призна-
ченню З. Відвідування заповідних територій 
та акваторій сторонніми особами допуска-
ється лише з дозволу адміністрації З. Охоро-
на природних З. покладається на спеціальну 
службу охорони, що входить до складу 
служби державної охорони природно-
заповідного фонду України. Охороні З. на-
дано право складати протоколи про пору-
шення заповідного режиму, затримувати по-
рушників, вилучати в них заборонені 
знаряддя і продукцію незаконної діяльності.

Заповіт — особисте розпорядження по-
вністю дієздатної фізичної особи щодо свого 
майна на випадок її смерті і документ, яким 
воно оформлюється. З. за своєю юридичною 
природою є одностороннім правочином, має 
тільки особистий характер, у зв’язку з чим 
не може бути здійснений через представни-
ка. Заповідач має право залишити все своє 
майно або його частину одній або кільком 
фізичним особам, незалежно від наявності 
між ними сімейних чи родинних відносин, 
юридичній особі або державі та обумовити 
виникнення в особи, що названа в З., права 
на одержання спадщини; заповідач може по-
збавити права спадкування одного, кількох 
або всіх спадкоємців за законом (за винят-
ком осіб, які мають право на обов’язкову 
частку), а також має право зазначити в З. ін-
шого спадкоємця на випадок, якщо призна-
чений ним спадкоємець помре до відкриття 
спадщини чи не прийме її; він також може 
покласти на спадкоємця виконання яких-
небудь дій, спрямованих на виконання будь-
якої загальнокорисної мети.

Запозичення — операції, пов’язані з 
отриманням бюджетом коштів на умовах по-
вернення, платності та строковості, в резуль-
таті яких виникають зобов’язання держави, 
Автономної Республіки Крим чи місцевого 
самоврядування перед кредиторами.

Запорозька Січ — військово-адмі ніст-
ративний центр Низового війська Запорозь-
кого, столиця Запорозьких Вольностей, що 
існувала за порогами Дніпра з XVI до остан-
ньої чверті XVIII ст. (1775 р.) Утворення 
З. С. пов’язане з процесами формування 
українського козацтва і колонізацією пів-
денноукраїнських степів. Активізація госпо-
дарської діяльності на цих територіях чис-
ленних козацьких ватаг викликала спротив 

татарських орд і вимагала концентрації вій-
ськової потуги в єдиному добре укріпленому 
центрі. За всю історію запорозького козацт-
ва відомі: Томаківська, Базавлуцька, Мики-
тинська, Чортомлицька, Кам’янська, Олеш-
ківська і Нова або Підпільненська Січі, які 
існували в різний період і розташовувалися 
в різних місцях Великого Лугу — плавневій 
місцевості, вкритій густими лісами і очере-
том, серед безлічі проток, озер та річищ на 
одному з островів чи півостровів. Добре за-
хищений самою природою такий осередок 
був також надійно захищений різноманітни-
ми фортифікаційними спорудами — висо-
ким валом, кількома рядами частоколу та 
добре замаскованими ямами-пастками. На-
вколо Січі розташовувались численні зимів-
ники — господарські осередки запорожців, 
які також являли собою добре укріплені 
міні-фортеці. На дальніх підступах до Січі 
вздовж доріг розташовувалися бекети — 
сигнально-сторожові форпости, які в разі 
наближення ворога сповіщали про небезпе-
ку січовиків. Над усіма виїздами з Січі, що 
закривалися міцними дубовими воротами, 
височіли дерев’яні вежі з гарматами, з яких 
добре обстрілювалися найближчі підступи 
до рову і дорога через нього. Взимку на водо-
ймах, що оточували Січ, вирубувалися опо-
лонки, які прикривали сухим очеретом і 
притрушували снігом, що значно ускладню-
вало доступ до З. С. Центральним місцем 
всередині Січі був майдан із дерев’яною 
церквою. На ньому збиралося козацтво в 
святкові дні і на ради. Навколо майдану роз-
ташовувались 38 куренів — довгих споруд 
казарменого типу, де мешкали приписані до 
цього куреня запорожці. Крім куренів на-
вколо січового майдану стояли й інші будів-
лі — комори пушкаря, а за часів Нової Січі 
з’явилися і приватні будинки вищої старши-
ни. Крім військового осередку, пізніші, Cічі 
були і великими торговельними осередками. 
Тому поруч із січовою фортецею розміщува-
лося передмістя з базаром, яке називалося 
Гасан-Баша. Тут у численних лавках, ятках, 
будках і шинках продавався різноманітний 
крам, напої та продукти харчування. Тут же 
розташовувалися й різноманітні ремісничі 
майстерні. На цьому січовому базарі двічі на 
рік проводилися гучні ярмарки, на які сті-
кався різноплемінний торговельний люд з 
різних країн. В останній період свого існу-
вання до Січі щорічно приходило більше де-
сяти кораблів з турецьких володінь. У цей 
час З. С. стає крупним транзитним пунктом 
міжнародної торгівлі. У З. С. зосереджува-
лися найвищі органи управління Вольностя-
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ми Низового війська Запорозького — Кіш 
(Кош). Тут перебувало вище керівництво 
всього запорозького козацтва.

Запропонований (приписаний) соці-
альний статус — це позиція людини в су-
спільстві, займана ним незалежно від особис-
тих заслуг, власних зусиль, а пропонована 
(нав’язана) соціальним оточенням. Він може 
бути вродженим (напр., статус жінки, підліт-
ка, українця, син дворянина народився дво-
рянином) або потім приписаним (аскрип-
тивним) протягом життя (дитина, брат, се-
стра).

Зарахування — один із способів взаєм-
них розрахунків за платіжними зобов’я-
заннями юридичних і фізичних осіб між со-
бою. Полягає в скороченні заборгованості 
однієї сторони з одночасним зменшенням 
належних їй сум з іншої сторони. Зарахову-
ють однорідні за характером платежі, за яки-
ми настали строки сплати. З. спрощують 
розрахунки, прискорюють обіг коштів, ско-
рочують взаємну заборгованість у фінансо-
вих взаємовідносинах між суб’єктами під-
приємницької діяльності. З. застосовуються 
в операціях з позичками, торговельними за-
готівельними організаціями (З. авансів) 
тощо. З. практикується також і в розрахун-
ках між зарубіжними компаніями, окремими 
державами (див. також “Кліринг”).

Зарахування зустрічних вимог — 
спосіб припинення зобов’язання, за якого 
погашаються зустрічні однорідні вимоги, 
строк виконання яких настав або строк яких 
не зазначений чи визначений моментом ви-
требування. За законом не допускається за-
рахування таких вимог: а) за якими минув 
строк позовної давності; б) про відшкоду-
вання шкоди, зумовленої ушкодженням 
здоров’я або заподіянням смерті; в) про дові-
чне утримання; г) в інших випадках, перед-
бачених законом чи договором. Зобов’я-
зання припиняється цілком або частково. 
Для зарахування достатньо заяви однієї сто-
рони.

Зареєстрований дохід — сукупний 
офіційно підтверджений грошовий дохід 
особи, що отримується з усіх джерел їх над-
ходження, який підлягає оподаткуванню.

Заробітна плата — форма оплати пра-
ці робітників і службовців підприємств, 
фірм, компаній, установ державної і недер-
жавної форм власності. Це частина націо-
нального доходу, яка відшкодовує затрати, 
необхідні для праці, і є головним джерелом 
матеріальних засобів для відтворення робо-
чої сили. Розподіляється в грошовій формі 
між працівниками відповідно до кількості і 

якості затраченої праці. З. п. є одним з еко-
номічних важелів, через який здійснюється 
стимулювання праці, виражає економічні 
відносини між суспільством у цілому і 
окремими виробниками, а також між під-
приємством та його працівниками. Осно-
вними формами З. п. є почасова і відрядна, 
які, своєю чергою, мають ряд різновиднос-
тей: пряма почасова, почасово-преміальна, 
пряма відрядна, відряд но-преміальна, 
відрядно-прогресивна та ін. Розрізняють 
грошову або номінальну З. п., що є сумою 
грошей, одержаних працівником за свою 
працю, і реальну З. п., тобто сукупність 
життєвих засобів (предметів споживання і 
послуг), які працівник може придбати на 
зароблені гроші.

Зарука — у литовсько-руському праві — 
вид покарання, який полягав у виплаті пев-
ної суми грошей, встановленої у т. зв. заруч-
ному листі на прохання того, кому погрожу-
вали. Якщо погрозник здійснив погрозу і 
вчинив злочин, він був зобов’язаний сплати-
ти З. по половині потерпілому або його 
спадкоємцям і державі. Розмір З. був висо-
ким, і якщо злочинець не міг його сплатити, 
він повинен був відробити З. У козацькому 
праві існувала ще порука як засіб гаранту-
вання безпеки індивідуального майна. З. — 
також термін у праві зобов’язань для визна-
чення застави.

Заручник — особа, примусово захопле-
на для того, щоб забезпечити виконання пев-
них вимог, пред’явлених тим, хто зацікавле-
ний у визволенні З. У давньоукраїнських 
пам’ятках З. називається “аманатом”. У дав-
нину іноді одна сторона добровільно давала 
З. іншій як запевнення виконання договору 
(напр., Б. Хмельницький 1648 р. залишив 
свого сина Тимоша як З. у кримського хана, 
з яким уклав союзний договір). Під час Дру-
гої світової війни фашистські окупанти за-
тримували численних З., багато з яких було 
розстріляно. Практика захоплення З. супе-
речить сучасному міжнародному праву (Же-
невська конвенція 1949 р.).

Засвідчений цінний папір — цінний 
папір, власність на який може бути підтвер-
джена документально.

Засвідчені товари — товари, що про-
йшли перевірку, контроль якості і визнані 
гідними до поставки, продажу.

Засвідчення — підтвердження досто-
вірності конкретних дій, процесів, явищ або 
їхніх результатів.

Засвоєння — зміни, що відбуваються у 
свідомості, поведінці, обізнаності людини з 
нагромадженням інформації, знань, досвіду.

Запропонований (приписаний) ...
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Засекречування матеріальних носі-
їв інформації здійснюється шляхом надан-
ня на підставі Зводу відомостей, що станов-
лять державну таємницю (розгорнутих пере-
ліків відомостей, що становлять державну 
таємницю), відповідному документу, виробу 
або іншому матеріальному носію інформації 
грифа секретності посадовою особою, яка го-
тує або створює документ, виріб або інший 
матеріальний носій інформації. Засекречу-
вання документів здійснюється лише в час-
тині відомостей, що становлять державну 
таємницю.

Засіб масової інформації органу 
державної влади чи органу місцевого 
самоврядування — засіб масової інформа-
ції, засновником (співзасновником) якого є 
орган державної влади або орган місцевого 
самоврядування і який повністю або частко-
во утримується за рахунок державного чи 
місцевих бюджетів.

Засідання — організаційна форма ді-
яльності колегіальних органів управління, 
яка полягає в обговоренні винесених на З. 
питань та колективному прийнятті рішень. 
З. можуть бути: чергові (планові), пленарні 
(за участю всього складу даного органу), 
екстрені (термінові, викликані над зви-
чайними обставинами). Рішення прийма-
ються простою чи переважною більшістю 
або консенсусом, тобто за загальною  
згодою.

Засновники — фізичні та юридичні осо-
би, які створюють нову організацію (акціо-
нерне товариство, компанію, громадське 
об’єднання тощо) за власною ініціативою і 
залучають до участі у цій справі вкладників 
капіталу. Можуть вносити у створюване то-
вариство також свій капітал. З. розробляють 
документи, необхідні для реєстрації і діяль-
ності товариства, здійснюють необхідну під-
готовчу роботу.

Засновники акціонерного товари-
ства — особи, які виконують передбачені за-
коном дії щодо заснування товариства. 
Основна особливість їхнього правового ста-
тусу полягає в тому, що вони несуть відпові-
дальність як перед тими, хто передплатив 
акції, так і перед третіми особами за 
зобов’язаннями, що виникли до реєстрації 
товариства.

Засновництво — процес створення, за-
снування юридичних осіб — державних під-
приємств і організацій, малих підприємств, 
акціонерних товариств, товариств з обмеже-
ною, додатковою чи повною відповідальніс-
тю, об’єднань, асоціацій, фондів, суспільних 
організацій та ін.

Засновницький прибуток — прибуток, 
що його отримують засновники акціонерного 
товариства (компанії) у вигляді різниці між 
сумою, отриманою від продажу акцій цього 
товариства, і величиною вкла деного в товари-
ство капіталу. З. п. виникає тоді, коли акції 
продаються за ціною, вищою від номінальної 
їхньої вартості, або за рахунок збільшення об-
сягу продажу акцій понад встановлений ак-
ціонерний капітал.

Засновницькі акції — акції, що розпо-
всюджуються серед засновників акціонер-
них компаній і дають їм деякі переваги по-
рівняно з іншими акціонерами (напр., право 
на додаткові голоси на загальних зборах ак-
ціонерів, на першочергове отримання акцій 
у разі додаткового випуску, на отримання 
частки засновницького прибутку).

Засновницькі витрати — витрати під-
приємця, пов’язані з заснуванням, організа-
цією та функціонуванням підприємства 
(компанії). З. в. складаються з: витрат на ре-
єстрацію компанії (отримання ліцензії, під-
писку й розміщення цінних паперів, від-
криття рахунку тощо); витрат, необхідних 
для того, щоб розпочати роботу (реклама, 
маркетингові дослідження); витрат на збіль-
шення акціонерного капіталу, емісію обліга-
цій; витрат на придбання нерухомості та ін-
ших основних засобів. Такі витрати не вра-
ховуються як активи компанії і не беруться 
до уваги при ліквідації компанії.

Засновницькі документи — комплект 
документів, необхідних для заснування 
(створення) нового підприємства (юридич-
ної особи) згідно з чинним законодавством. 
Зокрема, в них має бути зазначено: вид під-
приємства, предмет і цілі його діяльності, 
склад учасників, назва, місцезнаходження, 
розмір статутного фонду, умови розподілу 
прибутку тощо.

Засоби ветеринарної медицини — 
імунобіологічні, біологічні, рослинні, хімічні, 
хіміко-фармацевтичні ветеринарні препарати 
і кормові добавки, а також інші, необхідні для 
ветеринарної діяльності, профілактики хво-
роб тварин матеріали; обладнання, прилади, 
інструменти, спеціальні автомобілі, техніка 
для цілей ветеринарної медицини. 

Засоби виробництва — сукупність за-
собів і предметів праці, що їх використову-
ють у процесі виробництва матеріальних 
благ. До засобів праці належать виробничі 
будівлі, споруди, устаткування, машини, 
земля, знаряддя виробництва (устаткування, 
інструменти тощо), тобто сукупність засобів, 
з допомогою яких люди перетворюють пред-
мети праці у продукти праці — споживчі то-

Засоби виробництва
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вари. Предметами праці є все те, на що спря-
мована праця людей, зайнятих у виробни-
цтві. До них належать: природні ресурси, 
технічні рослини, а також продукти праці —
сировинні матеріали, напівфабрикати, заго-
товки: металевий прокат, сталь, дерев’яні за-
готовки, зернові продукти тощо.

Засоби масової інформації — засоби, 
призначені для публічного поширення дру-
кованої або аудіовізуальної інформації.

Застава — за цивільним правом — один 
із засобів забезпечення зобов’язань. З. дає 
можливість кредиторові в разі невиконання 
боржником своїх зобов’язань одержати на-
лежну йому суму грошей за рахунок вартос-
ті заставленого майна. Договір З. укладаєть-
ся в письмовій формі, а на будівельні спору-
ди засвідчується нотаріально.

Застава генеральна — загальна заста-
ва, яка дійсна не лише для даного кредиту, а 
й для забезпечення всіх операцій за певним 
договором (контрактом).

Застава за виданою позикою — 
товар но-матеріальні цінності, продукція, зе-
мельні ділянки, що перебувають у власності 
позичальника, а також майно позичальника, 
що приймається кредитними установами у 
вигляді застави.

Застава іпотечна — застава іпотечному 
банку землі або іншої нерухомості. 

Застава рентна — застава, як правило, 
іпотечна, що передбачає ренту. Застосову-
ється, насамперед, для недієздатних.

Заставна — юридичний документ, що 
свідчить про заставу боржником свого неру-
хомого майна (землі, будинку, транспортних 
засобів). Складається у нотаріальній конторі 
та реєструється у кадастровій книзі. З. вида-
ється кредитору (особі, що дала гроші у 
борг) і знаходиться у нього до остаточного 
розрахунку з боржником. У разі невиплати 
боргу в строк кредитор має право продати 
заставлене майно або стати його власником.

Заставна облігація — 1) один із видів 
цінних паперів, пов’язаних з іпотечним кре-
дитом, що котируються на біржі; 2) цінний 
папір, забезпечений заставою під нерухо-
мість. Вартість нерухомості може дорівню-
вати або не дорівнювати вартості облігації, 
що випущена під неї.

Заставне зобов’язання — документ, 
що видається позичальником кредитору у 
вигляді підтвердження його права у разі не-
виконання забезпеченого заставою зобов’я-
зання отримати належне йому з вартості за-
ставленого майна.

Заставне право — переважне право 
кредитора (заставотримача) на задоволення 

своїх претензій за рахунок продажу, вилу-
чення заставленого майна у разі невиконан-
ня боржником зобов’язання, що забезпечене 
заставою. Див. також Застава.

Заставне свідоцтво — документ про 
заставу боржником нерухомого майна. Інша 
назва — заставний лист. 

Заставний білет — іменний документ, 
що видається ломбардом особі, яка вклала 
договір про заставу речей.

Заставник — 1) боржник, що надав за-
ставу як гарантію повернення боргу; 
2) боржник, який придбав щось під заставу, 
оформивши це відповідним зобов’язанням, 
або третя особа, яка контролює закладене 
майно, що належить їй за правом власності 
чи наданим їй правом розпоряджатися ним. 
З. може бути той, кому належить право, що 
закладається. Застава права оренди або ін-
шого права на чужу річ не допускається без 
згоди власника чи особи, яка має право роз-
поряджатися річчю, майном, якщо законом 
чи договорами заборонено відчуження цього 
права без згоди вказаних осіб. З. несе ризик 
випадкового псування, деформації або ви-
падкового пошкодження заставленого май-
на, якщо інше не передбачене договором про 
заставу.

Заставні облігації — облігація, що за-
безпечена майном або іншими цінними па-
перами, що використовуються як застава.

Заставні операції — операції банків, 
ломбардів з надання позички під заставу.

Заставотримач — 1) кредитор із забез-
печеного заставою зобов’язання. Відповідає 
за повну або часткову втрату чи пошкоджен-
ня переданого йому предмета застави, якщо 
не доведе права звільнення від відповідаль-
ності. З. відповідальний за втрату застави у 
розмірі дійсної вартості, а за пошкоджен-
ня — в розмірі суми, на яку ця вартість по-
низилася; 2) кредитор, власник заставного 
права на майно, надане йому заставником.

Застереження — спеціальна застереж-
на умова у договорі, згідно з якою регулю-
ються відносини сторін, що домовилися, у 
разі непередбаченого попередньо, але цілком 
вірогідного явища. Як правило, З. стосуєть-
ся зміни цін, валютного курсу, погодних 
умов, можливості виникнення страйку тощо.

Застій політичний — стан суспільства 
та його основного політичного інституту — 
держави, що характеризується нездатністю 
політичної системи адекватно реагувати на 
історичні виклики та виклики часу. З. п. 
проявляється у зниженні активності та фор-
малізації політичних відносин, надмірній 
бюрократизації державного управління. 

Засоби масової інформації
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Його, як правило, супроводжують консерва-
тизм у політиці, стагнація у сфері економіч-
ного життя, обмеження свободи слова й до-
ступу до інформації. З. п. — затримка полі-
тичного розвитку, формування відсталих 
політичних структур, що гальмують еконо-
мічний, соціальний і культурний розвиток 
суспільства. З. п. виникає в умовах тоталіта-
ризму, монопольної влади, відсутності полі-
тичної конкуренції. Засобами недопущення 
або подолання З. п. є: політична опозиція, 
багатопартійність, гласність, критика і само-
критика, обстановка плюралізму. За цих 
умов можлива своєчасна перебудова полі-
тичних систем з урахуванням потреб соці-
ально-еконо міч ного і духовного розвит ку 
суспільства.

Застрахований — фізична особа, що 
бере участь в особистому страхуванні, май-
нові інтереси якої пов’язані з життям та 
здоров’ям, пенсійним забезпеченням, є 
об’єктом страхового захисту.

Заступник голови районної, район-
ної у місті ради та перший заступник, 
заступник голови обласної ради. Район-
на, районна у місті рада обирає заступника 
голови ради. Обласна рада обирає першого 
заступника, заступника голови ради. Заступ-
ник голови районної, районної у місті (у разі 
її створення) ради, перший заступник, за-
ступник голови обласної ради обираються 
відповідною радою в межах строку її повно-
важень з числа депутатів цієї ради шляхом 
таємного голосування і здійснюють свої по-
вноваження до припинення ними повнова-
жень депутата ради відповідного скликання, 
крім випадків дострокового припинення їх 
повноважень.

Заступництво — виконання одним пра-
цівником службових обов’язків на посаді 
тимчасово відсутнього іншого працівника, 
якщо це викликано виробничою необхідніс-
тю або пов’язано з розпорядчими функція-
ми. Здійснюється, як правило, в організаціях 
та установах з державною власністю. Тимча-
сово виконуючому обов’язки виплачується 
різниця між його фактичним окладом (поса-
довим, персональним) і посадовим окладом 
відсутнього працівника (без персональної 
надбавки).

Затоварювання — стан ринку одного 
або кількох товарів, за якого пропозиція цих 
товарів значно перевищує попит.

Захисна оферта — оферта, не пов’язана 
з реальним продажем товару. Вона викорис-
товується для таємного поділу ринків між 
членами монополістичних об’єднань. Див. 
також Оферта.

Захисник — особа, яка здійснює захист 
громадянина в кримінальному процесі. З. 
допускається до участі в справі з моменту за-
тримання, арешту або пред’явлення обвину-
вачення. Як захисники допускаються адво-
кати. Крім того, З. може з’явитися в процесі 
за призначенням слідчого і суду. 

Захисні застереження — договірні 
умови, що включаються за згодою сторін у 
приватні й міждержавні економічні угоди і 
контракти, які передбачають можливі зміни 
(або перегляд) початкових умов договору в 
процесі його виконання.

Захист — вид адвокатської діяльності, 
що полягає у забезпеченні захисту прав, 
свобод і законних інтересів підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, засудженого, 
виправданого, особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових захо-
дів медичного чи виховного характеру або 
вирішується питання про їх застосування у 
кримінальному провадженні, особи, сто-
совно якої розглядається питання про ви-
дачу іноземній державі (екстрадицію), а та-
кож особи, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності під час розгляду 
справи про адміністративне правопору-
шення.

Захист грошей — запобігання підробки 
грошей.

Захист даних — організаційні програм-
ні й технічні методи і засоби, спрямовані на 
задоволення обмежень, встановлених для 
деяких типів даних або окремих їхніх ек-
земплярів у системі обробки даних.

Захист інформації — сукупність пра-
вових, адміністративних, організаційних, 
тех нічних та інших заходів, що забезпечують 
збереження, цілісність інформації та належ-
ний порядок доступу до неї.

Захист патентний — юридичний за-
хист права авторства, підприємницької ді-
яльності, що передбачає оформлення за за-
коном і видачу патенту на винахід, господар-
ську діяльність.

Захист прав власності — законодавчі, 
правові акти й інші заходи, спрямовані на за-
побігання незаконного вилучення власності 
у його власника.

Захист прав людини — діяльність, 
здійснювана державними органами, громад-
ськими організаціями та окремими особами, 
що має на меті охорону прав і свобод люди-
ни, забезпечення їх дотримання. Найбільш 
дієвими інстанціями З. п. л. є суд, прокура-
тура, інші правоохоронні органи. Багато за-
лежить від самої людини, знання ним своїх 
прав, засобів і способів їх захисту.

Захист прав людини
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Захист прав споживачів — 1) офіцій-
но встановлені законом та іншими норма-
тивними документами правила, норми, що 
охороняють споживача, що запобігають про-
даж йому неякісного товару, що компенсу-
ють збитки споживача від недобросовісної 
торгівлі; 2) громадський рух, спрямований 
на захист інтересів споживачів.

Захист соціальний — система принци-
пів, методів, законодавчо встановлених дер-
жавою соціальних гарантій, які забезпечу-
ють оптимальні умови життя, задоволення 
потреб населення. З. с. багатофункціональ-
ний, відповідає основним ризиком, яким 
може бути підданий кожен громадянин про-
тягом свого життя: захворювання, інвалід-
ність, травматизм, старість, втрата годуваль-
ника, безробіття, міграція і т. д. Включає со-
ціальне забезпечення, соціальне страхування 
і соціальну допомогу.

Захист файла — засоби, що забезпечу-
ють збереження файла, а також захищають 
від випадкового стирання або викривлення 
внаслідок програмних помилок чи збоїв в 
обладнанні.

Захист честі, гідності і ділової репу-
тації — спосіб забезпечення нематеріальних 
благ. Громадянин вправі вимагати у суді 
спростування відомостей, що ганьблять його 
честь, гідність чи ділову репутацію, якщо той, 
хто поширив такі відомості не доведе, що 
вони відповідають дійсності. На вимогу заці-
кавлених осіб допускається захист честі і гід-
ності громадянина і після його смерті. Якщо 
відомості, що порочать честь, гідність чи діло-
ву репутацію громадянина, поширені в засо-
бах масової інформації, вони повинні бути 
спростовані в тих самих засобах масової ін-
формації. Якщо зазначені відомості містяться 
в документі, що виходить від організації, та-
кий документ підлягає заміні або відкликан-
ня. Порядок спростування в інших випадках 
встановлюється судом. Якщо рішення суду 
не виконане, суд вправі накласти на поруш-
ника штраф. Громадянин, щодо якого поши-
рені відомості, що порочать його честь, гід-
ність чи ділову репутацію, вправі поряд із 
спростуванням таких відомостей вимагати 
відшкодування збитків та моральної шкоди.

Захищені акції — відносно надійні ак-
ції досить високої рентабельності, біржовий 
курс яких є стабільним і не піддається 
кон’юнктурним коливанням; до покупки та-
ких акцій вдаються з метою захисту капіталу 
під час нестабільності на біржах.

Захід — конкретна дія або комплекс дій 
(напр., проект чи програма), спрямовані на 
досягнення позитивних ефектів на користь 

цільових груп (напр., зниження ризику зара-
ження ВІЛ, підвищення якості надання по-
слуг). 

Захід з розвитку — інструмент парт-
нерської підтримки для сприяння розвитку 
організації, громади, регіону, країни. При-
кладами З. з. р. можуть бути проекти, про-
грами з розбудови громадянського суспіль-
ства.

Заходи безпеки — у державному 
управлінні — 1) сукупність дій, що вжива-
ються на національному рівні з метою забез-
печення захищеності держави від потенцій-
них і реальних небезпек і загроз (внутрішніх 
і зовнішніх); 2) створення умов, що запобіга-
ють несанкціонованому доступу до секрет-
ної інформації, що відноситься до сфери на-
ціональної безпеки і оборони.

Заходи нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності — не 
пов’язані із застосуванням мита до товарів, 
що переміщуються через митний кордон 
України, встановлені відповідно до закону за-
борони та/або обмеження, спрямовані на за-
хист внутрішнього ринку, громадського по-
рядку та безпеки, суспільної моралі, на охоро-
ну здоров’я та життя людей і тварин, охорону 
навколишнього природного середовища, за-
хист прав споживачів товарів, що ввозяться в 
Україну, а також на охорону національної 
культурної та історичної спадщини.

Заходи регулювання доступу на ри-
нок — інструменти торгової політики, що 
обмежують або забороняють іноземним фір-
мам — виробникам послуг діяти на місцево-
му ринку.

Заходи щодо повернення в Україну 
коштів та іншого майна, одержаних вна-
слідок корупційних правопорушень, і 
розпоряджання вилученими коштами 
та іншим майном, одержаними внаслі-
док корупційних правопорушень. Украї-
на здійснює заходи щодо повернення в Украї-
ну коштів та іншого майна, одержаних вна-
слідок корупційних правопорушень, і 
розпоряджається цими коштами та іншим 
майном відповідно до законодавства та між-
народних договорів, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою України.

Захоронення відходів — остаточне 
розміщення відходів при їх видаленні у спе-
ціально відведених місцях чи на об’єктах та-
ким чином, щоб довгостроковий шкідливий 
вплив відходів на навколишнє природне се-
редовище та здоров’я людини не перевищу-
вав установлених нормативів. 

Зацікавлені сторони/стейкхолдери — 
особи і організації, що зацікавлені в проекті 

Захист прав споживачів
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чи програмі та його наслідках, але не є його 
клієнтами. Зацікавлені сторони поділяють 
на першочергові та другорядні. Першочерго-
ві — люди або групи, на яких заплановані за-
ходи матимуть прямий вплив. До першочер-
гових зацікавлених сторін найчастіше нале-
жать окремі соціальні чи етнічні групи, 
представники вразливих груп, на яких спря-
мовані заходи проекту чи програми, а також 
розробники політики та представники орга-
нізацій, на яких спрямовані заходи з адвока-
ції. Другорядні зацікавлені сторони — люди 
або групи, на яких заплановані заходи мати-
муть непрямий вплив (позитивний або нега-
тивний). До другорядних стейкхолдерів на-
лежать особи, що наближені до бенефіціарів 
(батьки, родичі, діти, друзі); особи, що є по-
середниками у наданні послуг (представни-
ки соціальної сфери (вчителі, лікарі), соці-
альні працівники, волонтери); особи, чия 
професійна діяльність або життя можуть 
змінитися в результаті реалізації проекту чи 
програми. Ключові стейкхолдери можуть 
належати до груп першочергових та друго-
рядних стейкхолдерів, при цьому вони ма-
ють вплив на якість надання послуг та ре-
зультативність проекту чи програми. До 
ключових стейкхолдерів можна зарахувати 
як керівника організації, так і надавача по-
слуг, що працює в цій організації, оскільки 
обидві особи мають вагомий вплив на якість 
надання послуг.

Заява — 1) письмове звернення грома-
дян до керівництва установи, організації, 
підприємства з метою виконання певних 
умов щодо особистих прав (напр., з прохан-
ням прийняти на роботу). Реквізити заяви: 
адресат (кому); адресант (хто пише); вид 
документа (заява); текст, додаток (якщо є 
потреба); підпис і дата подання заяви; 
2) офіційне звернення юридичної або фі-
зичної особи щодо захисту своїх прав чи ін-
тересів.

Заява на видачу позики — планове 
звернення позичальника, що заповнюється 
на бланку встановленої форми, про надання 
йому кредиту в банку або іншій кредитній 
установі.

Заява претензії — офіційна заява фі-
зичної чи юридичної особи про порушення її 
прав, невиконання взятих зобов’язань, пода-
на на ім’я сторони, яка допустила порушен-
ня, або до суду.

Заява про злочин — один з приводів 
для порушення кримінальної справи. З. про 
з. може бути зроблена письмово чи усно. 
Письмова З. про з. має бути підписана заяв-
ником. 

Заявка — завчасно заявлений в усній 
або письмовій формі намір, бажання спожи-
вача придбати, отримати необхідні йому то-
вари і послуги або взяти участь у заходах і 
операціях, що проводяться іншою стороною.

Заявлений дохід — дохід фізичної або 
юридичної особи, відображений у докумен-
тах, що подаються в податкові органи для 
обчислення сум податків.

Збагачення роботи — залучення до ро-
бочого навантаження по вертикалі, коли 
працівник здобуває більшу самостійність, 
більшу відповідальність, отримує складнішу 
роботу.

Збалансована система індикаторів 
ведення бізнесу (англ. Balanced Business 
Scorecard) — інструмент, що націлює компа-
нію на реалізацію стратегій довгострокового 
успіху, заснований на використанні систем-
них показників, орієнтованих на поліпшен-
ня контролю результатів бізнесу та введення 
системи управління розвитком бізнесу. Ана-
ліз бізнесу здійснюється у 4-х найважливі-
ших фокусах: 

1) фокус на фінанси; 
2) фокус на споживача; 
3) фокус на внутрішні бізнес-процеси; 
4) фокус на організаційний розвиток і 

зростання.
Збалансований бюджет — бюджет, у 

якому видатки й прибутки рівні між собою.
Збалансований портфель цінних па-

перів — сукупність цінних паперів, у яких, з 
погляду їхнього покупця, раціонально поєд-
нуються дохідність, ліквідність, надійність.

Збалансований ринок — 1) ринок то-
варів (продукції, послуг), на якому пропози-
ція відповідає попиту за якістю, кількістю й 
асортиментом; 2) ситуація на ринку, коли 
обсяги, структура і якість товарної пропози-
ції (товарної маси) повністю відповідають 
(збалансовані) обсягам, структурі та якості 
попиту. За сприятливої кон’юнктури досяга-
ється стабільність цін, з’являються можли-
вості для повного задоволення попиту, ста-
більного збуту, одержання прибутків.

Збалансованість — стан бюджетів гос-
подарської системи, підприємства, регіону, 
держави тощо, за якого витрати і прибутки 
урівноважені, близькі або рівні між собою.

Збереження даних — режим роботи 
запам’ятовуючого приладу після запису або 
регенерації даних, що забезпечує можливість 
їх наступного зчитування у будь-який час.

Зберігальна розписка (англ. saving 
receipt) — форма гарантії експортера на ви-
падок неплатоспроможності покупця. Вира-
жає взаємини двох осіб: одна сторона (до-

Зберігальна розписка



244

вірча) передає іншій (довіреній) товари або 
інші цінності, залишаючи за собою право 
власності.

Зберігання відповідальне — 1) збері-
гання цінностей, за які повністю відповідає 
особа, якій доручено їх зберігати; 2) обо-
в’язкове зберігання вантажів (крім таких, що 
швидко псуються), коли покупці відмовля-
ються від акцепту рахунку — платіжної ви-
моги, без права використання цих вантажів 
до отримання згоди постачальника. Поку-
пець матеріально відповідає за збереження 
вантажу. Установи банку періодично (також 
на прохання постачальників) перевіряють 
наявність вантажів, прийнятих на З. в. У разі 
цих порушень з покупця стягують штраф у 
процентах до вартості товарно-матеріальних 
цінностей, які використані без оплати або не 
видані на вимогу постачальника.

Зберігання відходів — тимчасове роз-
міщення відходів у спеціально відведених 
місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи вида-
лення). 

Зберігач — 1) в Україні комерційний 
банк або торговець цінними паперами, який 
має дозвіл на зберігання та обслуговування 
обігу цінних паперів і операцій емітента з 
цінними паперами на рахунках у цінних па-
перах як щодо тих, що належать йому, так і 
тих, які він зберігає згідно договору про від-
криття рахунку в цінних паперах. При цьому 
З. не може вести реєстр власників цінних па-
перів, щодо яких він здійснює угоди; 2) тор-
говці цінними паперами та комерційні бан-
ки, які мають дозвіл на здійснення професій-
ної діяльності по випуску та обігу цінних 
паперів та дозвіл на здійснення професійної 
депозитарної діяльності.

Зберігач цінних паперів — комерцій-
ний банк або торговець цінними паперами, 
який має дозвіл на зберігання та обслугову-
вання обігу цінних паперів і операцій емі-
тента з цінними паперами на рахунках у цін-
них паперах як щодо тих цінних паперів, що 
належать йому, так і тих, які він зберігає 
згідно з договором про відкриття рахунку в 
цінних паперах; при цьому зберігач не може 
вести реєстр власників цінних паперів, щодо 
яких він здійснює угоди. 

Збирання відходів — діяльність, пов’я-
зана з вилученням, накопиченням і розміщен-
ням відходів у спеціально відведених місцях 
чи об’єктах, включаючи сортування відходів з 
метою подальшої утилізації чи видалення. 

Збирання металобрухту — діяльність 
фізичних або юридичних осіб, пов’язана з 
нагромадженням, переміщенням метало-
брухту від місця його утворення або знахо-

дження до місця тимчасового зберігання чи 
заготівлі. 

Збитки — 1) матеріальні витрати, вира-
жені у натуральних або вартісних одиницях, 
що негативно позначаються на результатах 
підприємницької діяльності; 2) облікована 
частина фінансових звітів, балансів, інших 
документів, що характеризують результа-
тивність діяльності підприємницьких струк-
тур. Оцінюється як різниця (перевищення) 
між витратами і прибутками.

Збитки непрямі — шкода, заподіяна вна-
слідок пошкодження чи знищення майна або 
неможливості його використання у випадку, 
передбаченому страхуванням. З. н. виявля-
ються у вигляді недоотриманого доходу вна-
слідок перерв у виробництві або додаткових 
витрат, необхідних для відновлення виробни-
цтва. У практиці страхування З. н., як прави-
ло, не відшкодовується, якщо це не передбаче-
но особливими умовами страхування.

Збитки номінальні — збитки, які при-
суджуються як відшкодування потерпілій 
стороні за умов, коли вона не в змозі точно 
оцінити розмір втрат, що сталися через по-
рушення контрагентом умов контракту.

Збитки прямі — 1) втрати, причиною 
яких є порушення контракту; підлягають 
відшкодуванню потерпілій стороні сторо-
ною, яка порушила контракт; 2) кількісне 
зменшення застрахованого майна (втрата, 
пошкодження, крадіжка) або зниження його 
вартості (знецінення) при збереженні мате-
ріально-речової форми, що сталися внаслі-
док страхового випадку. Є головним факто-
ром, що визначає розмір страхового відшко-
дування.

Збитковість підприємства — фінансо-
вий стан за результатами господарської ді-
яльності підприємства, який характеризу-
ється тим, що протягом певного часу грошо-
ві надходження не компенсують видатків, не 
створюється прибуток, зростає борг.

Збиток (шкода) — 1) непередбачені 
витрати, втрата майна і грошей, недоотрима-
на вигода; 2) шкода, що завдається діяльніс-
тю або діями одного господарського суб’єкта 
іншим суб’єктам або природі, людям.

Збиток майновий — збиток у вигляді 
втрати майна юридичними чи фізичними 
особами внаслідок завданої їм шкоди або не-
виконання взятих щодо них зобов’язань.

Збиток моральний — збиток у вигляді 
ущемлення прав, образи честі й гідності, під-
риву іміджу, репутації, спричинених проти-
правними діями інших осіб.

Збільшення продуктивності — 
збільшення, пов’язане з наукою політичних 
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досліджень. На суспільному рівні його 
можна визначити як збільшення суспільно-
го прибутку, зменшеного на суму суспіль-
них витрат. У такому контексті політичні 
дослідження стосуються ряду навичок, 
пов’язаних з вирішенням того, котрий з 
різних альтернативних курсів державної 
політики максималізуватиме або збільшу-
ватиме чистий прибуток унаслідок дося-
гання поставлених цілей. Зокрема політич-
на оцінка здатна сприяти підвищенню про-
дуктивності, наголошуючи на застосуванні 
наукових методів управління на суспільно-
му чи політичному рівні. Ці методи ділять-
ся на такі основні категорії: аналіз 
прибутків-витрат, теорія постанов, аналіз 
оптимального рівня, теорія розподілу, мо-
делі оптимізації часу.

Збільшення статутного фонду ак-
ціонерного товариства — в Україні здій-
снюється шляхом: а) збільшення кількості 
акцій існуючої номінальної вартості; 
б) збільшення номінальної вартості акцій; 
в) обміну облігацій на акції цього емітента. 
Прийняття рішення про збільшення статут-
ного фонду належить до виключної компе-
тенції загальних зборів. Збільшення статут-
ного фонду може бути здійснено за рішен-
ням правління не більше, ніж на 1/3, якщо 
це передбачено статутом товариства.

Збір — 1) встановлені державою або її 
адміністративними органами стягнення гро-
шей з юридичних чи фізичних осіб за певні 
дії, надані послуги (напр., З. акцизний, мит-
ний, консульський, нотаріальний, фрахто-
вий, дорожній тощо). З. бувають обо в’язкові 
незалежно від того, користується юридична 
або фізична особа послугами чи ні, та 
необов’язкові; 2) гроші, що збираються чи 
стягуються, виплати, пов’язані з реалізацією 
певних заходів, акцій, програм.

Збір адміністративний — різновид 
платежів, що стягуються з юридичних і фі-
зичних осіб за адміністративні дії в їхніх ін-
тересах.

Збір бандерольний — різновид непря-
мих платежів, які стягуються через продаж 
бандеролей для наклеювання на товар у ви-
гляді свідоцтва про сплату акцизного збору, 
податку.

Збір вантажний — збір, що являє со-
бою оплату вантажовласником послуг, які 
надаються йому морським портом.

Збір кліринговий — вид платежу, що 
стягується розрахунковою палатою за реє-
страцію ф’ючерсного контракту.

Збір комісійний — різновид платежу, 
що стягується за посередницькі послуги.

Збір митний — додатковий збір, що стя-
гується з юридичних і фізичних осіб за екс-
порт та імпорт товарів і послуг.

Збір портовий — різновид платежів, 
якими порт обкладає транспортні судна та 
вантажі.

Збори — різноманітні види податків, 
платежів, стягнень, які в обов’язковому по-
рядку сплачуються підприємствами, органі-
заціями, установами, громадянами за послу-
ги, надані їм державними органами.

Збори акціонерів — вищий орган 
управління акціонерним товариством, який 
вирішує найважливіші питання діяльності 
товариства (розподіл прибутку, емісія акцій, 
визначення розміру дивідендів тощо).

Збройний конфлікт міжнародного 
характеру — зіткнення між збройними си-
лами держав, між збройними силами 
національно-визвольного руху і метрополії, 
між збройними силами повсталої сторони 
(або воюючої сторони), визнаної в цій якос-
ті, і збройними силами якої-небудь держави. 
З. к. м. х. характеризується обмеженим те-
атром військових дій і відносно невеликою 
протяжністю у часі. Усі сторони зобов’язані 
в своїх діях дотримуватися відповідних 
норм міжнародного права, зокрема, законів і 
звичаїв війни.

Збройний напад — застосування дер-
жавою всупереч Статуту ООН збройної 
сили першою, що створює підстави для звер-
нення потерпілої держави до індивідуальної 
та колективної самооборони (ст. 51 Статуту 
ООН). Перелік дій, що утворюють З. н., 
окреслено ст. 3 Визначення агресії 1974 р. і 
включає в себе акти прямої агресії, непрямої 
агресії і співучасті в агресії. Таким чином, дії, 
що утворюють З. н., одночасно складають 
акт агресії в значенні ст. 39 Статуту ООН. 
Різниця полягає в тому, що констатація З. н. 
здійснюється державою, яка зазнала напад, і 
встановивши факт З. н., саме вибирає мо-
мент для початку здійснення права на само-
оборону. Але констатація державою початку 
проти неї З. н. зазвичай передує за часом 
кваліфікації Радою Безпеки ООН цих дій як 
акт агресії. Крім цього, Рада Безпеки ООН 
має право визначити як акт агресії значно 
більше коло дій у порівнянні зі З. н.

Збройні сили — регулярні (сухопутні, 
військово-морські, військово-повітряні та 
ін.) і нерегулярні (ополчення, партизани і 
повстале населення) військові формування 
держав. У це поняття не входять найманці. 
Відповідно до міжнародного права держави 
в порядку індивідуальної або колективної 
самооборони вправі застосовувати свої З. с. 

Збройні сили



246

тільки в разі збройного нападу на них. До 
міжнародних З. с. відносяться об’єднання 
національних контингентів під міжнарод-
ним керівництвом і командуванням, створю-
вані і застосовувані з урахуванням положень 
Статуту ООН. Такими силами можуть бути 
З. с. ООН, З. с. регіональних організацій 
безпеки (напр., Ліги арабських держав) і 
об’єднані З. с., створені відповідно до ст. 51 
Статуту ООН в цілях колективної самообо-
рони. 

Збройні сили ООН — об’єднані зброй-
ні сили держав — членів Організації 
Об’єдна них Націй, що створюються і засто-
совуються відповідно до Статуту ООН за рі-
шенням Ради Безпеки ООН і під її керівни-
цтвом. Вони призначаються для підтримки 
або відновлення міжнародного миру і безпе-
ки у випадках загрози миру, порушень миру 
чи актів агресії (ст. 39 Статуту ООН) лише у 
виняткових ситуаціях, коли інші заходи мо-
жуть виявитися або вже виявилися недо-
статніми (ст. 42 Статуту ООН). Держави — 
члени ООН повинні укласти особливі угоди 
з Радою Безпеки ООН про надання в її роз-
порядження національних контингентів 
збройних сил та іншої військової допомоги 
(ст. 43 Статуту ООН). Рада Безпеки має ви-
ключну компетенцією у вирішенні всіх пи-
тань, пов’язаних зі створенням і функціону-
ванням З. с. ООН, у т. ч. відносяться до керів-
ництва, командування, визна чення складу, 
чисельності, структури, постачання, фінансу-
вання та ін. Їй повинен надавати допомогу 
Військово-Штабний Комітет, який перебуває 
в підпорядкуванні Ради Безпеки до складу 
якого входять представники штабів його по-
стійних членів. 

Зброя — пристрої і предмети, конструк-
тивно призначені для ураження живої або 
іншої цілі, подачі сигналів. Відрізняються 
такі категорії зброї: а) вогнепальна; б) холод-
на; в) холодна метальна; г) пневматична;  
д) газова. Залежно від цілей використання 
відповідними суб’єктами, незаконне носін-
ня, зберігання, придбання, виготовлення і 
збут З. тягне за собою кримінальну відпові-
дальність.

Зброя нелетальної дії — спеціальні 
види зброї, здатні короткочасно або на три-
валий термін позбавляти противника мож-
ливості вести бойові дії без нанесення йому 
безповоротних втрат. Призначається для 
тих випадків, коли застосування звичайної 
зброї, а тим більше зброї масового уражен-
ня, неприйнятно з політичних, етичних чи 
інших міркувань. Підрозділяється на зброю, 
діючу по живій силі (поліцейські гази, па-

трони з не убійними кулями, психотропні 
препарати, інфразвукова зброя) і з матері-
альних засобів (електромагнітна зброя, за-
соби радіоелектронного придушення і впли-
ву на ЕОМ, біологічні та хімічні засоби, які 
розкладають нафтопродукти речовини).

Збут — продаж, реалізація продукції, 
товарів підприємством, організацією, фі-
зичною особою з метою отримання грошо-
вої виручки, забезпечення надходжень гро-
шей.

Збут товару — система виробничо-
госпо дарських торговельно-збутових дій, 
спрямована на просування товарів із сфери 
виробництва у сферу торгівлі або спожи-
вання. Організація збуту включає комплекс 
дій, операцій, зокрема оцінку кон’юнктури і 
розробку перспективних планів реалізації 
продукції: визначення регіональних і товар-
них ринків, їх ємності, діючих і потенційних 
покупців, вивчення організацій-конку-
рентів, їхніх можливостей, позитивних по-
зицій і негативних сторін; визна чення опти-
мальних товаропровідних транспортних 
схем, оцінка фінансових збутових витрат, 
пошук шляхів їх скорочення, розробка мар-
кетингової стратегії — форм і технології 
збуту, рекламних заходів, методів форму-
вання попиту, закріп лення і зміцнення кон-
курентних позицій на ринку, оцінка ефек-
тивності й розрахунки прибутковості збуто-
вих операцій.

Збутова знижка — знижка з оптової 
ціни, що надається підприємством — вироб-
ником продукції організації, яка здійснила її 
збут, за виконання функцій збуту, надання 
допомоги в продажу продукції.

Звання — встановлюється і привласню-
ється компетентними органами, а також ор-
ганізаціями, установами, підприємствами 
найменування, яке свідчить про офіційне 
визнання заслуг окремої особи або колекти-
ву, або професійної, службової, наукової чи 
іншої кваліфікації.

Звання військове — персонально при-
власнюється кожному військово службовцю 
і військовозобов’язаному Збройних сил від-
повідно до його службового становища, до-
свіду роботи, військової і загальної освіти, 
терміну служби, приналежності до виду 
Збройних сил, роду військ або служби та 
особистим заслугам.

Звання спеціальне — персонально 
привласнюється звання кожному атестова-
ному співробітнику органів внутрішніх 
справ, податкової поліції, митних і подат-
кових служб відповідно до його службово-
го становища, досвіду роботи, загальної 
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освіти, терміну служби і особистим заслу-
гам.

Зведений баланс — узагальнюючий ба-
ланс, балансовий звіт, що об’єднує певні ба-
ланси за окремими видами витрат, ресурсів, 
джерел доходів і видатків (напр., зведений 
фінансовий баланс держави).

Зведений показник — сумарний уза-
гальнюючий економічний показник, який 
охоплює багато його складових показників 
(напр., З. п. обсягу виробництва молока усі-
ма господарствами країни).

Зведення — 1) зведення, що об’єднує 
певного роду показники, дані, згруповані в 
єдиний список за певними ознаками (напр., 
З. даних про випуск продукції); 2) згрупова-
ні дані з певного питання. Складається за 
вказівкою керівного органу, посадової особи 
за встановленим порядком. З. може мати ви-
гляд таблиці. З. для керівника підписується 
складачем, для вищої установи — керівни-
ком організації.

Зведення в статистику — перевірка, 
систематизація, обробка та підрахунок пер-
винних даних, одержаних внаслідок статис-
тичного спостереження. З. в с. буває двох ти-
пів: 1) наукове узагальнення первинних ста-
тистичних даних, складовими елементами 
якого є групування статистичних показників 
за характеристиками типових груп і підгруп, 
підрахунок групових і загальних підсумків; 
2) обробка та підрахунок підсумків зведення 
першого типу. За способом організації роз-
різняють: зведення централізоване, коли всі 
первинні статистичні матеріали зосереджено 
в одному центральному органі і там підсумо-
вуються; зведення децентралізоване, коли 
всю роботу щодо перевірки, систематизації, 
обробки та підрахунку первинних даних спо-
стереження здійснюють на місцях (у район-
них, обласних органах статистики), після 
чого зведені матеріали надсилають у цен-
тральний статистичний орган.

Звернення громадян — викладені у 
письмовій або усній формі пропозиції (зау-
важення), заяви (клопотання) і скарги.

Звичаєве право — сукупність неписа-
них правил поведінки (звичаїв), що склали-
ся у суспільстві в результаті їх неодноразо-
вого застосування та санкціонованих дер-
жавною владою. До юридичної системи 
входить лише той звичай, який виконує 
функції норми права. Типовий приклад за-
пису З. п. — пам’ятки права: Закони Ману, 
закони Дванадцяти таблиць, Салічна правда, 
Руська правда.

Звичай — правило, форма поведінки, в 
яких закріплено те, що складалося в резуль-

таті тривалої суспільної практики; основний 
засіб регулювання поведінки в умовах родо-
вого ладу. З появою держави З. стає джере-
лом права, його дотримання забезпечується 
примусовою силою держави.

Звичайна процентна ставка за депо-
зит — ставка, яка визначається за методи-
кою, встановленою Національним банком 
України. 

Звичайна ціна — ціна реалізації товарів 
(робіт, послуг) продавцем, що включає суму 
нарахованих (сплачених) процентів, вар-
тість іноземної валюти, яка може бути отри-
мана у разі їх продажу особам, які не 
пов’язані з продавцем при звичайних умовах 
ведення господарської діяльності. У разі, 
коли ціни внутрішньої реалізації підлягають 
державному регулюванню згідно з законо-
давством, звичайною вважається ціна, вста-
новлена згідно з принципами такого регулю-
вання. У разі, коли продаж (відчуження) то-
варів (валютних цінностей) здійснюється у 
примусовому порядку згідно із законодав-
ством, З. ц. вважається ціна, фактично отри-
мана при такому продажі. 

Звичайні акції — акції, що дають право 
голосу на зборах акціонерів; величина диві-
дендів по них залежить від прибутку і зазда-
легідь не фіксується і не гарантується.

Звичайні торговельні операції — 
умови та ділова практика, які протягом об-
ґрунтованого строку, що передує експорту 
товару, що є об’єктом розслідування, були 
звичайними у торгівлі таким товаром або то-
варами, які мають схожі умови виробництва, 
продажу або збуту. 

Звід відомостей, що становлять 
державну таємницю — акт, в якому зведе-
но переліки відомостей, що згідно з рішен-
нями державних експертів з питань таєм-
ниць становлять державну таємницю у ви-
значених законом сферах.

Звід законів — офіційно видається дер-
жавою збірник законодавства, в якому міс-
тяться відомості в одне видання і розташо-
вуються в певному порядку (систематично-
му, хронологічному та ін.) Чинні нормативні 
акти. Формування З. з. зазвичай передбачає 
проведення значних підготовчих і, насампе-
ред, кодифікаційних робіт з якісної обробки 
чинного законодавства.

Звільнення — припинення трудового 
контракту з працівником за ініціативою ад-
міністрації.

Звільнення від податків — 1) встанов-
лення за законом кола фізичних та юридич-
них осіб, які цілком або частково звільня-
ються від оплати певного податку; 2) визна-
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чення частки прибутку, що не обкладається 
податком.

Звільнення з роботи — припинення 
трудових відносин між робітником або 
службовцем і підприємством (установою, 
організацією). Чинне законодавство про 
працю передбачає можливість припинення 
трудового договору за згодою сторін, за 
власним бажанням працівника, за ініціати-
вою адміністрації. З. з р. за згодою сторін 
може мати місце будь-коли, якщо праців-
ник і адміністрація підприємства чи устано-
ви дійдуть висновку про його необхідність. 
Для З. з р. за власним бажанням працівник 
повинен попередити про це адміністрацію 
підприємства (установи, організації) у 
строки, передбачені чинним законодав-
ством. До закінчення цього строку трудо-
вий договір зберігає свою силу і працівник 
має право відмовитись від звільнення. За 
відсутності такої відмови трудовий договір 
механічно вважається розірваним, а праців-
ник звільненим за власним бажанням. Ад-
міністрація зобов’я зана повністю розраху-
ватися з працівником і видати трудову 
книжку. 

Звіт — документ, що містить відомості 
про виконання завдань, доручень, заходів, 
планів, програм тощо, який адресується ви-
щому керівному органу, установі або посадо-
вій особі. Включає такі реквізити: назву 
установи (організації, підприємства), про 
роботу якої складається З., текст, підписи, 
дату. Текст складається за типовою схемою: 
вступ, який містить загальні дані про уста-
нову, суть проведеної роботи, заходів, рівень 
виконання завдань, впровадження в практи-
ку науково-дослідних робіт, патентно-лі-
цензійна робота, публікації, відомості про 
стан кадрів, капітальне будівництво та інші 
важливі відомості. Деякі види З. мають таб-
личну форму. У таблицю найчастіше вно-
сять статистичні періодичні показники — 
квартальні, піврічні, річні.

Звіт про відстеження результатив-
ності регуляторного акта — документ, 
який містить дані про результати відстежен-
ня результативності регуляторного акта та 
про методи, за допомогою яких було здій-
снено таке відстеження.

Звітність — періодичне складання під-
приємствами, організаціями звітів про свою 
діяльність, що надсилаються в державні ор-
гани. Статистична З. підприємств дає змогу 
встановити статистичні показники еконо-
мічної діяльності галузей, регіонів, країни за 
допомогою зведення показників роботи 
окремих ланок економіки.

Звітність публічна — відкрита бухгал-
терська звітність підприємства, фірми, ком-
панії.

Зворотна боніфікація — знижка з ціни 
товару, що продається, поставляється, якість 
якого нижча від вимог стандарту або обу-
мовленої договором.

Зворотна вимога — вимога особи, яка 
відшкодувала збитки іншій особі, до третьої 
особи, з вини якої вони виникли. Напр., про-
давець товару, який змушений відшкодувати 
покупцеві виробничий дефект, виявлений у 
покупці, має право виставити З. в. виробни-
кові товару.

Зворотна дискримінація — відмова в 
роботі або у посадовому підвищенні особі 
корінної національності у зв’язку з надан-
ням цього місця менш кваліфікованим і 
нижче оплачуваним представникам націо-
нальних меншин або жінкам.

Зворотна сила закону — поширення 
дії закону на факти, події, котрі відбулися 
до набуття законом чинності. Як правило, 
нормативно-правовий акт повинен регулю-
вати суспільні відносини, що склалися піс-
ля набуття ним чинності. На факти, що 
були наявними до прийняття цього акта, 
він, за окремими винятками, не поширю-
ється.

Зворотний демпінг — завищення цін 
на експорт порівняно з цінами продажу цих 
самих товарів на внутрішньому ринку.

Зворотний зв’язок — у широкому ро-
зумінні означає відгук, відгук у відповідь, 
реакцію на яку-небудь дію або подію. З. з. ві-
діграє одну з важливих ролей у системній 
методології. Дослідженню цього поняття 
при діляється значна увага в кібернетиці, 
управлінні, соціології, техніці, біології, освіті 
тощо. З. з. є основою саморегулювання і роз-
витку систем, пристосування до змінних 
умов їх функціонування. Сучасні механізми 
та автомати, як і різноманітні процеси в жи-
вих організмах, базуються на дії З. з. У жи-
вих організмах З. з. виступає у формі гомео-
стазу. Гомеостаз (стійкість) — здатність  
збереження властивостей системи при 
достат ньо широкій зміні параметрів середо-
вища. Згідно із Кенноном, гомеостазом є су-
купність органічних регуляцій для підтрим-
ки сталого стану організму, причому дія ре-
гулюючих механізмів може проявлятися не 
в одному й тому ж, а нерідко в різних, навіть 
протилежних, напрямах — відповідно до зо-
внішніх змін. На відміну від прямого зв’язку, 
який виконує функції передачі речовини, 
енергії, інформації або їх комбінацій від од-
ного елемента до іншого, або підсистеми 
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системи у напрямі основного процесу, З. з. 
проявляється у відображенні зміни стану 
системи під дією впливів зовнішнього се-
редовища.

Зворотний лізинг (оренда) — госпо-
дарська операція фізичної чи юридичної 
особи, що передбачає продаж основних фон-
дів фінансовій організації з одночасним зво-
ротним отриманням таких основних фондів 
такою фізичною чи юридичною особою в 
оперативний або фінансовий лізинг. 

Зворотний управлінський зв’язок — 
зв’язок від об’єкта до суб’єкта управління, 
який надає інформацію про стан об’єкта, 
його діяльність щодо виконання рішень і є 
базою формування відповідних впливів на 
об’єкт управління. З. у. з. уможливлює зна-
ходження найбільш оптимальних шляхів і 
засобів організації процесу регулювання ді-
яльності об’єкта управління. Він синтезує дії 
внутрішнього і зовнішнього середовищ 
(щодо певного об’єкта управління), які відо-
бражають численні причинно-наслідкові 
зв’язки.

Зворотність кредиту — показник оцін-
ки ефективності кредиту, що вказує терміни 
і своєчасність його повернення. З. к. забезпе-
чується завдяки встановленню ефективних 
відносин, що виникають між кредитором і 
позичальником.

Зв’язки з громадськістю (від англ. 
public relations — відносини з публікою, 
зв’язок з громадськістю) — функція управ-
ління, яка сприяє встановленню та підтри-
манню спілкування, взаєморозуміння та 
співробітництва між організацією та громад-
ськістю. Вона включає в себе вирішення різ-
них проблем: забезпечення керівництва ін-
формацією про громадську думку та надан-
ня допомоги у розробці відповідних заходів; 
забезпечення їх діяльності в інтересах гро-
мадськості; підтримання управлінців у стані 
готовності до різних змін шляхом своєчасно-
го передбачення тенденцій; використання 
досліджень та відкритого спілкування як 
основних засобів діяльності.

Зв’язок — 1) механізм, що дозволяє 
здійснювати взаємодію програмних модулів, 
зокрема виклики асинхронних процедур; 
2) сукупність засобів передачі повідомлень у 
мережі дистанційної обробки даних.

Згода на реструктуризацію — пись-
мовий договір між боржником та залученим 
кредитором, який є підставою для початку 
проведення процедури фінансової реструк-
туризації та містить арбітражну угоду.

Згода суб’єкта персональних да-
них — добровільне волевиявлення фізичної 

особи (за умови її поінформованості) щодо 
надання дозволу на обробку її персональних 
даних відповідно до сформульованої мети їх 
обробки, висловлене у письмовій формі або 
у формі, що дає змогу зробити висновок про 
надання згоди. У сфері електронної комерції 
З. с. п. д. може бути надана під час реєстрації 
в інформа ційно-телекомунікаційній системі 
суб’єкта електронної комерції шляхом про-
ставлення відмітки про надання дозволу на 
обробку своїх персональних даних відповід-
но до сформульованої мети їх обробки, за 
умови, що така система не створює можли-
востей для обробки персональних даних до 
моменту проставлення відмітки.

Здатність — психічна властивість осо-
бистості, що виявляється у відповідності 
психофізіологічних, психічних особливос-
тей індивіда вимогам, які висуває до нього 
один або декілька видів діяльності, що дає 
йому змогу швидше і якісніше опанувати їх.

Здатність у діяльності — якість психо-
фізичних механізмів діяча, що забезпечує га-
рантовану адекватну реалізацію ним норм.

Здирство (застаріле) — одержання осо-
бою, що знаходиться на державній або громад-
ській службі, будь-яких переваг за вчинення 
незаконних дій (бездіяльності) по службі. 

Здібності організаторські — здатність 
до організаторської діяльності. З. о. охоплю-
ють комунікативні здібності, практичний 
розум, здатність активізувати інших, кри-
тичність, ініціативність, тактовність, вимо-
гливість до себе і до інших, самовладання, 
наполегливість.

Здійснені видатки — загальна сума 
всіх запланованих і незапланованих видат-
ків. У макроекономіці З. в. дорівнюють на-
ціональному продукту.

Здійснення Кабінетом Міністрів 
України права законодавчої ініціативи. 
Кабінету Міністрів України відповідно до 
Конституції України належить право зако-
нодавчої ініціативи у Верховній Раді Украї-
ни. Кабінет Міністрів України вносить про-
екти законів на розгляд Верховної Ради 
України відповідно до вимог Регламенту 
Верховної Ради України.

Здійснення повноважень під зов-
нішнім контролем. Службові повноважен-
ня здійснюються особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняною до неї особи 
під зовнішнім контролем у разі, якщо усу-
нення особи від виконання завдання, вчи-
нення дій, прийняття рішення чи участі в 
його прийнятті в умовах реального чи потен-
ційного конфлікту інтересів, обмеження її 
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доступу до інформації чи перегляд її повно-
важень є неможливим та відсутні підстави 
для її переведення на іншу посаду або звіль-
нення.

Здобувач ліцензії — суб’єкт господа-
рювання, який подав до органу ліцензування 
заяву про отримання ліцензії разом із під-
твердними документами згідно з вимогами 
відповідних ліцензійних умов.

Здольщина (англ. share croppers) — вид 
оренди землі, за якої плата за землю вно-
ситься не грошима, а частиною врожаю.

Здоровий глузд — сукупність загаль-
ноприйнятих, нерідко неусвідомлюваних 
способів пояснення та оцінки явищ зовніш-
нього і внутрішнього світу; сума значимих, 
необхідних кожній людині у її повсякденно-
му житті фрагментів історично доступного 
досвіду.

Зелена книга ЄС — документ ЄС, що 
містить технічні вимоги до здійснення полі-
тики, проголошеної у Білій книзі ЄС (див.
також “Біла книга ЄС”).

Зелені — масовий демократичний рух, 
що виник на початку 70-х років ХХ ст. у кра-
їнах Західної Європи і спрямований проти 
забруднення довкілля, проведення ядерних 
випробувань тощо.

Зелені гроші — (англ. Greenbacks) — 
1) казначейські білети, вперше випущені у 
США в 1862 р. урядом Півночі для фінансу-
вання військових витрат. З 1879 р. стали 
конвертованими. Дотепер існують як грошо-
ва одиниця США; 2) у жаргоні — назва до-
ларів США.

Земельна власність — історично визна-
чена суспільна форма привласнення землі як 
предмета природи. Виражає виробничі відно-
сини між людьми з приводу землі як природ-
ної умови і головного засобу виробництва у 
сільському й лісовому господарстві.

Земельна ділянка — частина земної 
поверхні з установленими межами, певним 
місцем розташування, цільовим (господар-
ським) призначенням та з визначеними 
щодо неї правами.

Земельна рента — 1) дохід, що отриму-
ється власником землі від орендарів земель-
них ділянок; 2) дохід від використання землі, 
не пов’язаний безпосередньо з виробничою 
діяльністю власника землі, а одержу ваний їм 
за надання землі як природного ресурсу; 
3) частина прибутку від використання землі 
господарюючими на ній об’єктами, яку отри-
мує власник землі відповідно до свого права 
власності; 4) рента, що виплачується платни-
ком ренти її одержувачу за передачу в ренту 
земельної ділянки.

Земельне поліпшення — результати 
будь-яких заходів, що призводять до зміни 
якісних характеристик земельної ділянки 
та її вартості. До земельних поліпшень на-
лежать матеріальні об’єкти, розташовані у 
межах земельної ділянки, переміщення 
яких є неможливим без їх знецінення та 
зміни призначення, а також результати гос-
подарської діяльності або проведення пев-
ного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення 
ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних 
насаджень, інженерної інфраструктури 
тощо).

Земельний кадастр (фр. cadastre) — 
систематизований звід, перелік відомостей, 
даних про землю як засіб виробництва, про 
земельні угіддя про природне, господарське і 
правове становище земель; ведеться з давніх 
часів. У земельному кадастрі наводиться 
опис земельних угідь, ділянок, вказується їх 
площа і місце розташування, конфігурація, 
якість, оцінка вартості. Вказується також, 
хто є власником цієї землі.

Земельний кодекс — форма система-
тизації земельного законодавства. Встанов-
лює види власності на землю, визначає 
компетенцію адміністративних органів в 
області вилучення та надання земельних 
ділянок, право їх використання, а також 
права власників землі, принципи ведення 
земельного кадастру, вирішення земельних 
спорів тощо.

Земельний кредит — довгострокові по-
зики під заставу нерухомості — землі. Нада-
ються іпотечними банками (див. також 
“Кредит іпотечний”).

Земельний наділ — земельна ділянка, 
якою наділений конкретний власник — фі-
зична чи юридична особа (безкоштовно або 
за плату).

Земельний податок — основна форма 
плати за використання земельних ресурсів. 
Вид місцевого податку. Платниками З. п. є 
фізичні та юридичні особи, яким земля пере-
дана у власність, володіння або користуван-
ня. З. п. не приводить до підвищення цін на 
с.-г. продукцію.

Земельний фонд — загальна площа зе-
мель, що належить групі землекористувачів, 
підприємству, кооперативу, або земель, що 
входять в адміністративно-територіальну 
оди ницю.

Землеволодіння — володіння землею 
за правом власності. З. може бути приватне, 
державне, громадське й різних юридичних 
осіб, воно не завжди відповідає землекорис-
туванню, яке на противагу до З. є лише про-
дукованим стосунком до неї.
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Землевпорядкування — технічно-
орга ні заційні заходи і діяльність відповід-
них, найчастіше державних, органів, спрямо-
вані на впорядкування і розмежування землі 
з метою визначення об’єкта, суб’єкта, меж 
власності чи землекористування і їх задоку-
ментування, а також для раціональнішого 
використання землі. З. пов’язане переважно 
із земельними реформами та соціально-
економічними революціями. Найважливі-
шими прикладами З. в Україні є: Волочний 
помір (ХVІ–ХVІІ ст.), скасування кріпосно-
го права (1848, 1861 рр.), Столипінська ре-
форма, колективізація за більшови ць ко-
радянських часів та аграрні реформи після 
відновлення Української державності 
(1991 р.).

Землекористування — 1) господар-
ське використання землі, що перебуває в 
особистій чи суспільній власності. У трудо-
вих господарствах З. ототожнюється із зем-
леволодінням. Часто З. стосується не влас-
ної землі, а такої, що перебуває у власності 
інших осіб (землевласників, держави, грома-
ди, церкви, установи, спілок). Тоді право на 
З. випливає із закону, місцевого звичаю або 
договору; 2) користування землею у вста-
новленому звичаями або законом порядку. У 
різних країнах на певних етапах історії і 
соціально-економічного розвитку З. мало 
різний характер.

Землекористувачі — юридичні та фі-
зичні особи (резиденти і нерезиденти), яким 
відповідно до закону надані у користування 
земельні ділянки державної та комунальної 
власності, у тому числі на умовах оренди.

Землеустрій — сукупність соціально-
економічних та екологічних заходів, спря-
мованих на регулювання земельних відно-
син та раціональної організації території 
адмі ністративно-територіальних утворень, 
суб’єктів господарювання, що здійснюють-
ся під впливом суспільно-виробничих від-
носин і розвитку продуктивних сил. Метою 
З. є забезпечення раціонального викорис-
тання та охорони земель, створення сприят-
ливого екологічного середовища й поліп-
шення природних ландшафтів.

Землі житлової та громадської за-
будови — земельні ділянки в межах населе-
них пунктів, які використовуються для роз-
міщення житлової забудови, громадських 
будівель і споруд, інших об’єктів загального 
користування.

Землі загального користування — у 
містах, селищах і сільських населених пунк-
тах — землі, які використовуються як шляхи 
сполучення (площі, вулиці, провулки, проїз-

ди, шляхи, набережні); для задоволення 
культурно-побутових потреб населення 
(парки, лісопарки, сквери, сади, бульвари, 
водойми, пляжі); полігони для поховання не 
утилізованих промислових відходів, побуто-
вих відходів і сміттєпереробних підпри-
ємств; інші землі, які використовуються для 
задоволення потреб міста, селища, сільсько-
го населеного пункту. На З. з. к. дозволяєть-
ся зведення капітальних будівель і споруд 
відповідно до цільового призначення цих зе-
мель, а також тимчасових будівель і споруд 
полегшеного типу (намети, кіоски тощо).

Землі залізничного транспорту — до 
З. з. т. належать землі смуг відведення за-
лізниць під залізничним полотном та його 
облаштуванням, станціями з усіма будівля-
ми і спорудами енергетичного, локомотив-
ного, вагонного, колійного, вантажного і па-
сажирського господарств, сигналізації та 
зв’язку, водопостачання, каналізації; під за-
хисними та укріп лювальними насадження-
ми, службовими, культурно-побутовими 
будівлями та іншими спорудами, необхід-
ними для забезпечення роботи залізнично-
го транспорту.

Землі лісового фонду — лісові землі 
(землі, вкриті лісовою рослинністю і не 
вкриті нею, але призначені для її відновлен-
ня, — вирубки, гарі, прогалини та ін.); при-
значені для ведення лісового господарства 
нелісові землі (просіки, дороги, болота та 
ін.). Порядок використання та охорони регу-
люється земельним кодексом і лісовим зако-
нодавством.

Землі природно-заповідного фон-
ду — землі державних природних заповідни-
ків, у тому числі біосферних, національних 
парків, природних парків, державних при-
родних заказників, пам’яток природи, ден-
дрологічних парків і ботанічних садів, що 
включають в себе особливо цінні екологічні 
системи і об’єкти, заради збереження яких 
створювалася й особливо охороняється при-
родна територія. На них забороняється ді-
яльність, що не пов’язана зі збереженням і 
вивченням природних комплексів та 
об’єктів і не передбачена законами України. 
У межах земель особливо охоронюваних 
природних територій вилучення земельних 
ділянок або інше припинення прав на землю 
для потреб, які суперечать їх цільовому при-
значенню, не допускається. На спеціально 
виділених земельних ділянках часткового 
господарського використання у складі зе-
мель особливо охоронюваних природних те-
риторій допускається обмеження господар-
ської та рекреаційної діяльності відповідно 
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до встановленого для них особливим право-
вим режимом. 

Землі рекреаційного призначення — 
виділені в установленому порядку землі, 
призначені і використовувані для організації 
відпочинку, туризму, фізкультурно-оздо-
ровчої та спортивної діяльності громадян. 
До складу входять земельні ділянки, на яких 
знаходяться будинки відпочинку, пансіона-
ти, кемпінги, об’єкти фізичної культури і 
спорту, туристичні бази, стаціонарні і наме-
тові туристично-оздоровчі табори, будинки 
рибалки та мисливця, дитячі туристичні 
станції, туристські парки, лісопарки, навча-
льно-туристичні стежки, траси, дитячі та 
спортивні табори, інші аналогічні об’єкти. 

Землі сільськогосподарського при-
значення — землі, надані для виробництва 
сільськогосподарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідної та 
навчальної діяльності, розміщення відповід-
ної виробничої інфраструктури, у тому числі 
інфраструктури оптових ринків сільськогос-
подарської продукції, або призначені для 
цих цілей.

Земля — 1) ресурс, що використовуєть-
ся для виробництва с.-г. продукції, будівни-
цтва будинків, міст, залізничних та автомо-
більних шляхів, один із основних компонен-
тів виробництва (інші компоненти: праця, 
капітал, природні ресурси); 2) фактор ви-
робництва, все, що надала природа у розпо-
рядження людини для її виробничої діяль-
ності (земля, корисні копалини, вода, повіт-
ря, ліси та ін.).

Зірка якості — графічна інтерпретація 
основних етапів розвитку систем управлін-
ня якістю за такими характеристиками: 
система мотивації якісної роботи, система 
навчання й підготовки персоналу, система 
взаємин із постачальниками, система взає-
мин зі споживачами, документація систе-
ми, тобто документальне оформлення сис-
теми управління якістю підприємства в до-
кументах.

Златник — перша українська золота мо-
нета, що була в обігу в Київському князів-
стві у Х–ХІ ст. і важила 4,2 г. Вага З. була 
потім покладена в основу вагової одиниці — 
золотника.

Злиття — об’єднання (здебільшого до-
бровільне) майна і діяльності кількох компа-
ній з метою створення нової компанії або по-
глинання однією з них інших. Акції нової 
компанії розподіляються пропорційно до 
вкладів компаній та їхніх власників. Капітал 
нової компанії дорівнює сумі капіталів усіх 
компаній, що злились.

Злиття вертикальне (англ. vertical 
merger) — об’єднання фірм, які перебувають 
у споживчо-постачальницьких відносинах.

Злиття горизонтальне (англ. horizontal 
merger) — об’єднання фірм, що конкурують 
на одному і тому самому ринку.

Злиття компаній (англ. amalgamating 
of companics) — може бути реалізоване шля-
хом поглинання або шляхом утворення но-
вої компанії. Злиття шляхом поглинання 
відбувається у випадку, коли одна чи кілька 
компаній припиняють своє існування, але не 
ліквідуються, а передають усі свої активи і 
пасиви іншій (поглинаючій) компанії в об-
мін на її акції.

Злиття конгломеративне (англ. сопglo-
merate merder) — об’єднання фірм, напрям 
економічної діяльності яких між собою не 
пов’язаний.

Злісне банкрутство — оголошення 
підприємством або підприємцем стану бан-
крутства з метою не виплачувати борги і 
приховати наявні у нього грошові кошти, фі-
нансові ресурси, використовувати їх не за 
прямим призначенням.

Зловживання — дія, за допомогою якої 
державний службовець або особа, що при-
рівнюється до державного службовця, зло-
вживає службовим становищем або переви-
щує повноваження, якщо в результаті цього 
державі, міжнародної громадської організа-
ції, юридичній або фізичній особі була запо-
діяна велика втрата.

Зловживання владою — умисне, з ко- 
рисливих мотивів, іншої особистої зацікавле-
ності або в інтересах третіх осіб використання 
службовою особою влади чи службового ста- 
новища всупереч інтересам служби, якщо цим 
заподіяно суттєву шкоду державним або гро-
мадським інтересам, або правам та інтересам 
окремих фізичних чи юридичних осіб, що 
охороняються законом. За вчинення такого 
діяння передбачена кримінальна відповідаль-
ність. Уся еволюція державної влади, почина-
ючи від диктату вождів і закінчуючи поділом 
влади у сучасних демократіях, є, власне, істо-
рією боротьби народу зі свавіллям та З. в.  
Ш.-Л. Монтеск’є писав: “Відомо вже з досвіду 
століть, що будь-яка людина, наділена вла-
дою, схильна нею зловживати, і вона йде в 
цьому напрямку, доки не досягне необхідної 
їй межі... Щоб не було можливості З. в., потрі-
бен такий стан справ, за якого різноманітні 
влади змогли б стримувати одна одну”.

Зловживання владою або службо-
вим положенням — одне з посадових зло-
чинів, яке полягало в умисному використан-
ні службового становища всупереч інтере-

Землі рекреаційного призначення
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сам служби, скоєному з корисливою або 
іншою особистою заінтересованістю та запо-
діяло істотну шкоду державним чи громад-
ським інтересам, охоронюваним законом 
правами інтересам громадян. 

Зловживання повноваженнями — 
економічний злочин, спрямований проти ін-
тересів служби в комерційній або іншій ор-
ганізації і що складається у використанні 
особою, яка виконує управлінські функції в 
комерційній або іншій організації, своїх по-
вноважень всупереч законним інтересам цієї 
організації і з метою отримання вигод і пере-
ваг для себе чи інших осіб або завдання шко-
ди іншим особам, якщо це діяння заподіяло 
істотну шкоду правам і законним інтересам 
громадян або організацій або охоронюваним 
законом інтересам суспільства або держави. 
Якщо вказане діяння заподіяло шкоду інте-
ресам виключно комерційної організації, ко-
тра є державним або муніципальним підпри-
ємством, кримінальне переслідування здій-
снюється за заявою цієї організації або з її 
згоди. Якщо ж воно заподіяло шкоду інтере-
сам інших організацій, а також інтересам 
громадян, суспільства або держави, кримі-
нальне переслідування здійснюється на за-
гальних підставах. 

Зловживання посадовими повнова-
женнями — злочин проти інтересів держав-
ної (муніципальної) служби, що полягає у 
використанні посадовою особою своїх служ-
бових повноважень всупереч інтересам 
служби, якщо це діяння було вчинено з ко-
рисливою або іншою особистою зацікавле-
ністю і спричинило істотне порушення прав 
і законних інтересів громадян або організа-
цій, або охоронюваних законом інтересів 
суспільства, або держави.

Зловживання при випуску цінних 
паперів (емісії) — злочин у сфері еконо-
мічної діяльності, об’єктивну сторону якого 
утворює внесення у проспект емісії цінних 
паперів завідомо недостовірної інформації, а 
так само твердження проспекту емісії, що 
містить завідомо недостовірну інформацію, 
або твердження завідомо недостовірних ре-
зультатів емісії, якщо ці діяння призвели до 
заподіяння великої шкоди.

Злотий — грошова одиниця Польщі, до-
рівнює 100 грошам.

Злочин — передбачене законом суспіль-
но небезпечне діяння, яке призводить до по-
рушення законності та правопорядку, від-
носно якого застосовується кримінальне по-
карання. У системі руського законодавства 
доби Середньовіччя синонімом З. виступали 
поняття “образа” (“Руська правда”), “лиха 

справа” (“Судовик”, 1550), “зла справа” 
(“Соборний уклад”, 1649). Вперше поняття 
“З.” з’являється у законодавстві Нового часу. 
У французьких кримінальних кодексах 1771 
та 1810 р. вперше класифіковано визначаль-
ну ознаку злочинних діянь як таких, що за-
боронені кримінальним законом під загро-
зою покарання. Ця ознака стала методоло-
гічною основою для визначення змісту З. 
більшості європейських кримінальних ко-
дексів, які містять його формальну (діяння, 
яке залежить від законодавчої оцінки, а тому 
заборонене кримінальним кодексом, вклю-
чає загрозу покарання, однак не є суспільно 
небезпечним) та матеріальну (суспільно не-
безпечне діяння, яке заподіює шкоду інтере-
сам людини, суспільства та держави, або 
створює загрозу для перешкоди їх реаліза-
ції) характеристики.

Злочини у сфері службової діяль-
ності — суспільно небезпечні протиправні 
діяння, що посягають на авторитет і право-
мірну діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ чи організацій незалежно від 
форми власності.

Зменшення статутного фонду 
акціо нерного товариства — статутний ка-
пітал акціонерного товариства зменшується 
в порядку, встановленому Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку 
шляхом зменшення номінальної вартості ак-
цій або шляхом анулювання раніше викуп-
лених товариством акцій та зменшення їх 
загальної кількості, якщо це передбачено 
статутом товариства.

Зміна вартості запасів — зростання 
або зниження вартості виробничих запасів, 
незавершеного виробництва, готової про-
дукції. Обчислюється як різниця між вартіс-
тю запасів на кінець і на початок періоду за 
даними бухгалтерської звітності.

Зміна істотних умов державної служ-
би. Підставами для зміни істотних умов дер-
жавної служби є:

1) ліквідація або реорганізація держав-
ного органу;

2) зменшення фонду оплати праці дер-
жавного органу;

3) скорочення чисельності або штату 
працівників у зв’язку з оптимізацією 
системи державних органів чи струк-
тури окремого державного органу.

Не вважається З. і. у. д. с. зміна назви 
структурного підрозділу державного органу 
або посади, що не пов’язана із зміною функ-
цій державного органу та основних посадо-
вих обов’язків.

Зміна істотних умов державної служби
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Зміною істотних умов державної служби 
вважається зміна:

1) належності посади державної служби 
до певної категорії посад;

2) основних посадових обов’язків;
3) умов (системи та розмірів) оплати 

праці або соціально-побутового забез-
печення;

4) режиму служби, встановлення або 
скасування неповного робочого часу;

5) місця розташування державного орга-
ну (в разі його переміщення до іншого 
населеного пункту).

Зміна середовища й організаційне 
моделювання — за умов швидкої зміни се-
редовища організації набувають менш фор-
мальної, децентралізованішої і професійно 
спеціалізованішої структури, здатної швид-
ше й ефективніше пристосовуватися до змін.

Змінний бюджет — заздалегідь розроб-
лений (спланований, спрогнозований) се-
редньостроковий бюджет з урахуванням 
можливих щорічних внесень поправок (до-
опрацювань) відповідно до динаміки роз-
витку економіки, соціальних зрушень, дії  
непередбачених факторів.

Змінні витрати — витрати, які зміню-
ються (в цілому) прямо пропорційно збіль-
шенню або зменшенню обсягу виробництва.

Змінні витрати виробництва — витра-
ти, що безпосередньо зв’язані з обсягами ви-
робництва, зростають разом із збільшенням 
їх обсягів. Напр., витрати на матеріали, си-
ровину, напівфабрикати, відрядну оплату 
праці працівників.

Змінність — показник кількості змін ро-
боти виробничої дільниці, цеху або підпри-
ємства за добу незалежно від рівня заванта-
женості робочих місць у змінах; характери-
зує рівень екстенсивного використання 
устаткування, машин, виробничих площ. За-
лежно від технології та характеру виробни-
цтва може бути одна, дві, три або чотири. На 
підприємствах з безперервним виробни-
цтвом існує тризмінний режим по 8 год або 
чотиризмінний по 6 год на зміну (металур-
гія, хімічна промисловість та ін.). На біль-
шості підприємств машинобудівної, метало-
обробної, легкої промисловості раціональ-
ною є робота в дві однаково завантажені 
зміни. Третя зміна — ремонтно-підготовча.

Змінність показника стійкості — по-
казник, що відображає відхилення рівня 
стійкості наявних коштів від очікуваного че-
рез коливання в рівні прибутковості або в 
курсах за умови дострокового платежу.

Змішана (пропорційно-мажори тар-
на) виборча система — система, за якої 

одна частина мандатів представницького ор-
гану (переважно половина) обирається за 
мажоритарною виборчою системою, а інша 
частина — за пропорційною виборчою систе-
мою.

Змішана економіка — економіка краї-
ни, в якій поєднуються риси ринкової і цен-
тралізованої економічних систем.

Змішане сканування — компроміс між 
раціоналізмом та інкременталізмом, який 
передбачає, що процедура ухвали урядових 
постанов варіюється за масштабом і значен-
ням, тобто деякі сегменти бюрократії мо-
жуть покладатися на один метод ухвали по-
станов, тоді як інші сегменти — на інший. Як 
інкрементальна, так і радикальна процедура 
ухвали постанов часом буває корисна. Це 
одна з трьох теорій ухвали урядових поста-
нов.

Змішане страхування життя — вид 
особистого страхування, за яким страхова 
сума виплачується після закінчення терміну 
дії договору страхування, але може бути ви-
плачена і достроково у разі втрати праце-
здатності від нещасного випадку або смерті.

Змішаний метод оцінки рівня якості 
продукції — засновано на одночасному ви-
користанні одиничних і комплексних показ-
ників оцінювання якості продукції, коли 
частина одиничних показників поєднується 
у групи, а для кожної групи розраховується 
відповідний комплексний показник. Далі на 
основі отриманої сукупності комплексних і 
одиничних показників якості можна оцінити 
рівень якості диференційним методом.

Змішані методи — використання як 
кількісних, так і якісних методів збору даних 
в оцінюванні.

Змішані підприємства — підприємства 
з різними формами власності, кожна з яких 
представлена своєю часткою (паєм).

Змова — попередня домовленість, яка 
не оголошується, між кількома учасниками 
економічних операцій діяти певним чином в 
особистих інтересах і на шкоду інтересам ін-
ших економічних суб’єктів. Як правило, З. 
має протиправний, протизаконний характер 
і шкодить інтересам держави або третьої сто-
рони.

Знак — матеріальний предмет, подія чи 
дія, що сприймаються відчуттям і виступа-
ють у свідомості як вказівка, позначення чи 
представлення іншого предмета, події, дії, 
суб’єктивного утворення. З. за характером 
передачі можуть бути: звукові, рухливі, світ-
лові, друковані. За призначенням — держав-
ні, гербові, територіальні, дорожні, товарні, 
торгові тощо.

Зміна середовища й організаційне моделювання
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Знак відповідності — зареєстрований в 
установленому порядку знак, яким за прави-
лами, встановленими в даній системі серти-
фікації, підтверджується відповідність мар-
кованої їм продукції встановленим вимогам; 
позначення, що служить для інформування 
набувачів про відповідність об’єкта сертифі-
кації вимогам системи добровільної сертифі-
кації або національному стандарту.

Знак марочний (емблема) (англ. 
symbol) — предмет, зображення, що умовно 
або символічно відображає певне поняття, 
ідею.

Знак обслуговування — позначення, 
здатне відрізняти послуги одних юридичних 
або фізичних осіб від однорідних товарів ін-
ших юридичних або фізичних осіб. Правова 
охорона знаку обслуговування надається на 
підставі його державної реєстрації або в силу 
міжнародних договорів. 

Знаки для товарів і послуг — спеці-
альні оригінальні позначення, які відрізня-
ють однорідні товари й послуги одного ви-
робника від однорідних товарів і послуг ін-
шого виробника. Паризька конвенція з 
охорони промислової власності 1883 р. ви-
різняє товарні знаки і знаки обслуговування. 
Законом України “Про охорону прав на зна-
ки для товарів і послуг” 1993 р. товарні зна-
ки і знаки обслуговування об’єднані в єди-
ний об’єкт права промислової власності.

Знаки золота — паперові гроші, що за-
міняють золото як засіб обігу й платежу.

Знаряддя виробництва — знаряддя 
праці, найголовніша частина засобів праці. 
З. в. є машини, верстати, прилади, двигуни, 
інструменти та інші механічні знаряддя, які 
людина використовує в процесі виробни-
цтва для перетворення предметів праці на 
засоби виробничого або особистого спожи-
вання. З. в. — частина продуктивних сил.

Знаряддя політики — засоби, що їх ви-
користовують уряди для втручання в еконо-
міку чи суспільство задля досягнення кон-
кретної політичної цілі. Наприклад, вони 
можуть запропонувати різні фінансові спо-
нуки, щоб спричинити зміни у поведінці лю-
дей чи корпорацій; вони можуть намагатися 
керувати поведінкою приватних осіб через 
регулювання й статути, підтримані правови-
ми санкціями; або ж вони можуть поклада-
тися на державні підприємства й використо-
вувати пряму доставку певних товарів і по-
слуг урядовими організаціями, гарантуючи 
доступність громадянам тих товарів і послуг.

Знаряддя праці — частина засобів ви-
робництва, за допомогою яких людина впли-
ває на об’єкти, предмети праці. У сучасній 

економічній науці термін “З. п.” вживається 
дуже рідко.

Знахідка — майно, втрачене власником 
(володільцем) поза його волею і знайдене ін-
шою особою. Громадянин, який знайшов за-
гублену річ, зобов’язаний негайно повідоми-
ти про це особу, що загубила її, повернути їй 
знайдену річ або заявити про З. і здати її до 
міліції чи до виконкому сільської, селищної 
ради, а коли річ знайдено в установі, підпри-
ємстві або на транспорті, здати її адміністра-
ції відповідної організації. Адміністрація, не 
виявивши у двотижневий строк законного 
володільця, негайно повинна здати загубле-
ну річ до міліції або виконкому. Міліція або 
виконком зберігають здані їм речі протягом 
шести місяців. Якщо за цей період власника 
не буде виявлено, речі переходять у влас-
ність держави. Для цього не вимагається спе-
ціального судового чи іншого рішення.

Значний пакет акцій — пакет із 10 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства.

Значний правочин — правочин (крім 
правочину з розміщення товариством влас-
них акцій), учинений акціонерним товари-
ством, якщо ринкова вартість майна (робіт, 
послуг), що є його предметом, становить 10 і 
більше відсотків вартості активів товари-
ства, за даними останньої річної фінансової 
звітності.

Знеособлення персональних да-
них — вилучення відомостей, які дають змо-
гу прямо чи опосередковано ідентифікувати 
особу.

Знерухомлення цінних паперів — пе-
реведення цінних паперів, випущених у до-
кументарній формі, у бездокументарну фор-
му шляхом депонування сертифікатів у схо-
вищах зберігача цінних паперів та/або 
депозитарію з метою забезпечення подаль-
шого їх обігу у вигляді облікових записів на 
рахунках зберігача цінних паперів та/або де-
позитарію.

Знецінення грошей — зниження купі-
вельної спроможності грошей, тобто можли-
вості придбання кількості товарів, яку мож-
на купити на грошову одиницю за цінами, 
що склалися на ринку (внутрішнє знецінен-
ня), або зниження їх валютного курсу (зов-
нішнє знецінення). З. г. виникає у зв’язку з 
підвищенням цін на товари та іноземну ва-
люту і є супутником інфляції. Темп З. г. від-
биває темп інфляції.

Знешкодження відходів — обробка 
відходів, у тому числі спалювання і знезара-
ження відходів на спеціалізованих установ-
ках, з метою запобігання шкідливому впли-

Знешкодження відходів
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ву відходів на здоров’я людини і навколиш-
нє природне середовище.

Знижка — 1) передбачене зниження ба-
зової ціни товару для проведення фасуван-
ня, додаткової реклами або на розмір при-
родних втрат, псування, бою (склопосуду чи 
товару у скляній тарі під час транспортуван-
ня); 2) зниження ціни з метою збільшення 
покупок, формування попиту населення; 
3) одна із умов операції, що визначає розмір 
можливого зниження базової ціни товару, 
зазначеної у договорі про операцію. Величи-
на З. залежить від виду операції, обсягу про-
дажу.

Знижка оптова — знижка, яка залежить 
від розміру партії товару, що купується.

Знижка сезонна — зниження ціни то-
вару в період несезонного його продажу.

Знижка торгова — умовна назва частки 
роздрібної ціни товару, зумовлена необхід-
ністю відшкодування торгових витрат і ство-
рення прибутку торговельних організацій, 
продавців.

Знімання вершків — цінова політика, 
що проводиться виробниками і торговими 
фірмами при введенні на ринок нового това-
ру. Вона розрахована на тимчасове отриман-
ня високого прибутку і ґрунтується на ба-
жанні деяких покупців мати новий товар, 
незважаючи на високу ціну, що значно пере-
вищує витрати виробництва.

Знос — старіння, З. основних засобів 
(будинків, устаткування тощо) у процесі їх 
виробничого використання. Розрізняють фі-
зичний З., що характеризується зносом ма-
теріалів, з яких створені основні засоби, та 
моральний З. через їх поступове відставання 
від технічного рівня, який постійно зростає. 
Див. також Амортизація.

Зняття дисциплінарного стягнення. 
Якщо протягом року після накладення дис-
циплінарного стягнення до державного 
службовця не буде застосоване нове дис-
циплінарне стягнення, він вважається та-
ким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Зобов’язання — оформлені договором 
відносини, коли одна із договірних сторін 
зобов’язана здійснити певні дії на користь 
іншої сторони, або утриматись від небажа-
них для неї дій.

Зобов’язання безстрокове — зобов’я-
зання векселедавця, за яким вимога може 
бути пред’явлена у будь-який час.

Зобов’язання державні боргові — 
державні цінні папери, облігації, що засвід-
чують відносини позики, за яких боржником 
виступає держава, органи державної влади й 
управління.

Зобов’язання державні казначей-
ські — державні цінні папери, які розміщу-
ються на добровільних засадах і підтвер-
джують внесення їхніми власниками гро-
шових коштів у бюджет, що дає їм право на 
отримання фіксованого прибутку протягом 
усього терміну володіння цими паперами. 
З. д. к. можуть бути виставлені на біржові 
торги.

Зобов’язання довгострокове — зобо-
в’я зання, яке задовольняється через рік.

Зобов’язання емітента за цінними 
паперами власного випуску — обов’язок 
емітента здійснити певні дії на користь осо-
би, що має права на цінні папери такого ви-
пуску, зміст та обсяг яких визначені чинним 
законодавством та/або рішенням емітента, 
або утриматися від певних дій.

Зобов’язання кореальне — солідарне 
зобов’язання, відповідальність за виконання 
якого покладається на усіх осіб, які взяли це 
зобов’язання загалом, і на кожного з них зо-
крема.

Зобов’язання управління майном — 
спосіб виведення підприємства з кризового 
стану шляхом передання функцій управлін-
ня підприємством-боржником (банкротом) 
спеціальній особі (арбітражному керуючо-
му), що призначається арбітражним судом.

Зобов’язання часткове — зобов’я зан-
ня за участю кількох кредиторів або кількох 
боржників, згідно з яким кожний з кредито-
рів має право вимагати виконання, а кожний 
із позичальників повинен виконувати зобо-
в’язання.

Зобов’язувальне право — сукупність 
громадсько-правових норм, що регулюють 
виникнення, виконання і припинення зобо-
в’язань або окремих їх видів — купівлю-
продаж, обмін, дарування, підряд тощо та 
відповідальність за їх порушення.

Зовнішнє врегулювання конфлікту 
інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення особи від виконання завдан-
ня, вчинення дій, прийняття рішення 
чи участі в його прийнятті в умовах 
реального чи потенційного конфлікту 
інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю 
за виконанням особою відповідного 
завдання, вчиненням нею певних дій 
чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної 
інформації;

4) перегляду обсягу службових повнова-
жень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.

Знижка
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Зовнішнє погодження нормативно-
го акта — погодження, яке здійснюють заін-
тересовані органи виконавчої влади з відпо-
відним оформленням розпорядчого доку-
мента.

Зовнішнє середовище — це сукуп-
ність чинників, які формують довгострокову 
прибутковість корпорації і на які менедж-
мент корпорації не може впливати взагалі 
або має незначний вплив.

Зовнішнє фінансування — фінансу-
вання розвиненими індустріальними країна-
ми економік країн, що розвиваються, або 
іноземна допомога. Зовнішня підтримка 
упродовж останнього часу дала змогу менш 
розвиненим країнам збільшити свою норму 
капіталоутворення і темпи економічного 
зростання. З. ф. здійснюється у вигляді дер-
жавного фінансування урядами-донорами, 
включаючи гранти й пільгові позики, а та-
кож у багатосторонньому порядку через 
міжнародні організації, найзначнішими з 
яких є Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація 
розвитку (МАР) та Міжнародна фінансова 
корпорація (МФК).

Зовнішні державні позики — іноземна 
позика як основна форма міжнародного кре-
диту, яку отримують від зарубіжних кредито-
рів або надають іноземним позичальникам.

Зовнішні економічні зв’язки — торгів-
ля, обмін продукцією, науково-техніч ними 
досягненнями, що відбуваються між різними 
державами, компаніями, корпораціями. Неу-
хильне розширення З. е. з. України з іншими 
країнами світу є невід’ємною частиною еко-
номічної політики держави. Економічний, 
науково-технічний потенціал України, наяв-
ність природних ресурсів, морських портів і 
прикордонних залізничних пунктів, розвине-
на транспортна мережа, вигідне географічне 
положення сприяють розширенню З. е. з. з 
країнами різних континентів.

Зовнішні ефекти — ефекти, що вплива-
ють на фірми при виробництві товарів та по-
слуг і на споживачів.

Зовнішні платежі — витрачання валю-
ти окремими особами, фірмами та урядом 
країни на купівлю товарів і послуг за кордо-
ном. До З. п. належать перекази за кордон, 
вкладання інвестиційного прибутку в інших 
країнах, вивезення капіталу за кордон.

Зовнішні платіжні надходження — 
надходження валюти окремим особам, фір-
мам та уряду країни з інших країн у вигляді 
плати за продані товари й послуги, прибутку 
від інвестицій, грошових переказів, припли-
ву іноземного капіталу.

Зовнішній державний борг — сукупна 
заборгованість держави міжнародним бан-
кам, урядам інших країн, приватним інозем-
ним банкам. Розрізняють поточний З. д. б., 
який треба повернути в поточному році, і за-
гальний З. д. б. (накопичений), який може 
бути повернутий у поточному році та у на-
ступні роки.

Зовнішній ефект масштабу — зни-
ження витрат на одиницю товару в межах 
фірми в результаті росту масштабів вироб-
ництва у галузі в цілому.

Зовнішній інтерфейс — компонент 
системи, що забезпечує її взаємодію з корис-
тувачами, обчислювальними мережами та 
іншими складовими системи.

Зовнішній контроль — надвідомчий 
контроль з боку виборних органів держав-
ної влади, спеціалізованих органів та гро-
мадськості за законністю в організаційно 
непідпорядкованих їм об’єктах, який в 
основному стосується одного з аспектів їх 
діяльності.

Зовнішній лаг — проміжок часу з мо-
менту прийняття рішення відносно будь-
яких заходів до появи його результатів.

Зовнішній рахунок — рахунок у націо-
нальній валюті, що належить нерезиденту і 
використовується ним у зовнішніх розра-
хунках.

Зовнішньоекономічна діяльність — 
форма торговельно-економічної міжнародної 
діяльності держави, організацій, установ усіх 
форм власності, пов’язана з експортом та ім-
портом товарів, послуг, реалізацією спільних 
проектів, утворенням спільних виробничих, 
торговельних, транспортних структур з учас-
тю міжнародного фінансового капіталу, кре-
дитів, інвестицій. Цей механізм зовнішньо-
економічних зв’язків передбачає відкритий 
характер економіки, інтеграцію її в міжнарод-
ну торговель но-економічну систему, в міжна-
родні регіональні і товарні ринки.

Зовнішньоекономічна політика — 
державна політика країни у сфері експорту 
та імпорту товарів, послуг, мита, тарифів, 
обмежень, залучення іноземного капіталу у 
вигляді інвестицій, вивезення капіталу за 
кордон, зовнішніх позик, надання капіталу, 
економічної допомоги іншим країнам, здій-
снення спільних економічних проектів 
тощо.

Зовнішньоекономічна політика Укра-
їни — політика, що випливає з об’єктивно іс-
нуючих порівняльних і конкурентних пере-
ваг у різних галузях господарства, передба-
чає пріоритет національних економічних 
інтересів домінунання ринкової інфраструк-

Зовнішньоекономічна політика України
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тури в системі методів і форм регулювання 
світогосподарських зв’язків, ґрунтується на 
засобах тарифного та нетарифного регулю-
вання, спрямована в цілому на створення 
конкурентного ринкового середовища, на 
поступове формування економіки, орієнто-
ваної на експорт.

Зовнішньоекономічні зв’язки — су-
купність напрямів, форм і методів торго-
вельно-економічного та науково-технічного 
співробітництва, а також кредитних і валют-
но-фінансових відносин даної країни з закор-
донними державами з метою ефективного ви-
користання переваг міжнародного поділу 
праці.

Зовнішньоекономічні стратегії — 
торговельні стратегії, що мають помітний 
вплив на виробничу діяльність, експорт про-
мислових товарів, рівень капіталомісткості 
та валовий внутрішній продукт. Їх поділя-
ють на такі категорії: 1) стійка зовнішньоорі-
єнтована стратегія, за якої не застосовується 
контроль щодо торгівлі або застосовується 
частково; 2) помірна зовнішньоорієнтована 
стратегія, що проявляється у незначній упе-
редженості до виробництва на внутрішні 
ринки: 3) помірна внутрішньооріентована 
стратегія, яка повністю надає перевагу ви-
робництву для внутрішнього ринку. Діючий 
захист відносно високий, введений прямий 
контроль та ліцензійні перепони для екс-
портного сектору.

Зовнішньоторговельна політика — 
державна політика, що впливає на зовнішню 
торгівлю за допомогою податків, субсидій і 
прямих обмежень на експорт та імпорт.

Зовнішньоторговельний виторг — 
різниця між загальною сумою імпортних то-
варів, проданих на ринку країни імпортера 
за внутрішніми цінами, і загальною вартістю 
проданих за межами країни поставлених на 
експорт товарів.

Зовнішньоторговельний дефіцит — 
перевищення товарного імпорту країни над 
її товарним експортом у вартісній формі.

Зовнішньоторговельні банки — різ-
новид спеціалізованих комерційних банків, 
що здійснюють переважно операції з креди-
тування експорту та імпорту, проведення 
взаємних зовнішньоторговельних розрахун-
ків. Такі банки також гарантують і врахову-
ють векселі експортних кредитів, що нада-
ються комерційним банкам. У США та Япо-
нії З. б. називаються експортно-імпортними, 
у Франції існує банк зовнішньої торгівлі. В 
Англії функції такого банку виконує небан-
ківська організація — Департамент з видачі 
гарантій експортних кредитів.

Зовнішня ефективність — ефектив-
ність з погляду використання зовнішніх мож-
ливостей корпорації.

Зовнішня мотивація — тип мотивації, 
що спирається на систему зовнішніх винаго-
род. Йдеться про винагороди, які вважають за 
зовнішні щодо роботи, а саме: заробітну пла-
ту, службове просування, додаткові пільги.

Зовнішня позика — іноземна позика, 
що є основною формою міжнародного кре-
диту, отриманого від зарубіжних кредиторів 
або наданого іноземним позичальником.

Зовнішня торгівля — торгівля між краї-
нами, що включає вивезення і ввезення това-
рів і послуг. Вона характеризує участь даної 
країни у світовому товарообороті та міжна-
родному поділі праці. Для більшості держав є 
основною формою зовнішньоекономічних 
зв’язків і здійснюється через комерційні опе-
рації, оформлені відповідними зов нішньо-
торговельними контрактами. Основ ним уза-
гальнюючим показником З. т. є зовнішньо-
торговельний оборот, що складається з 
експорту, імпорту та реекспорту товарів і по-
слуг. Співвідношення між вартістю експорту 
та імпорту утворює торговельний баланс, 
який є активним, якщо експорт перевищує 
імпорт, і пасивним, якщо імпорт перевищує 
експорт. З. т. зародилася і почала поширюва-
тися за рабовласництва і феодалізму у зв’язку 
з розвитком продуктивних сил і суспільним 
поділом праці. Швидко зросла вона за капіта-
лізму, коли виник світовий ринок. 

Зовнішня трудова міграція — перемі-
щення громадян України, пов’язане з пере-
тинанням державного кордону з метою здій-
снення оплачуваної діяльності в державі пе-
ребування.

Золота акція — пакет акцій, що зберіга-
ється у державному органі, який відає дер-
жавним підприємством, що приватизується і 
перетворюється в акціонерне товариство. З. 
а. дає на певний час державному органу ви-
рішальний голос на зборах акціонерів, що 
необхідно для збереження впливу держави 
на деякі акціонерні підприємства, діяльність 
яких глибоко зачіпає державні і суспільні ін-
тереси.

Золота валюта — грошова одиниця, що 
безпосередньо розмінюється на золото.

Золота експортна мітка — монетний 
паритет мінус вартість пересилання золота. 
Коли валютний курс падає до З. е. м., золото 
починає надходити в країну.

Золота квота — в Міжнародному ва-
лютному фонді (МВФ) — частина внеску 
країни-члена МВФ, яка оплачувалася золо-
том. З. к. становила четверту частину внеску 
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(квоти) країни-члена МВФ у сукупний капі-
тал фонду. З 1 квітня 1978 р. 25 % оплата 
квоти проводиться в обумовлених фондом 
валютах країн-членів МВФ.

Золота лихоманка — “втеча” від неста-
більних валют до золота й періодичне підви-
щення його ціни.

Золота мітка — коливання валютного 
курсу у певних межах, що відбувається вна-
слідок витрат на пересилання золота з однієї 
країни до іншої (фрахт, страхування, обслуго-
вування, процент). Саме тому при викорис-
танні золотого стандарту монетний паритет і 
валютний курс не бувають ідентичними.

Золоте забезпечення — 1) наявність 
заставних цінностей у вигляді золота, що 
зберігається в якості засобу забезпечення 
виконання прийнятих зобов’язань; 2) золо-
тий запас держави, необхідний для покриття 
банківської емісії, розміри якої встановлю-
ються урядом.

Золоте застереження — різновид за-
хисної обмовки, що включається в міжнарод-
ні кредитні, платіжні та торговельні угоди або 
контракти. У З. з. зазвичай фіксується золо-
тий вміст валюти платежу з метою уникнен-
ня втрат від можливого її знецінення. Засто-
совувалося в міжнародних розрахунках до се-
редини 70-х років, коли відбувся відхід від 
системи золотовалютного стандарту.

Золоте покриття — відношення золо-
того запасу (резерву) держави до кількості 
грошей, що перебувають в обігу.

Золотий блок — назва системи плате-
жів країн Західної Європи, встановленої до 
1935 р. Існував стерлінговий блок, до якого 
увійшли країни Британської Співдружності 
та Скандинавські країни; доларовий блок, 
який охопив США та більшість країн Цен-
тральної Америки і півночі Південної Аме-
рики; ієновий блок, що охопив Японію та її 
володіння; блок валютного контролю країн 
Центральної та Південно-Східної Європи, 
де домінувала Німеччина.

Золотий вміст грошової одиниці — 
ваговий вміст чистого золота, що відповідає 
одній грошовій одиниці країни. У минулому 
золотий вміст карбованця та інших грошо-
вих одиниць у грамах чистого золота офіцій-
но декларувався, публікувався. З середини 
70-х років XX ст. З. в. г. о. більшості країн не 
фіксувався.

Золотий запас (англ. golden stock) — 
офіційний запас золота в злитках чи моне-
тах, що зберігається у Національному банку 
та фінансових органах держави чи у міжна-
родних валютних фінансових установах. 
Його призначення — мобілізація при необ-

хідності міжнародних платіжних засобів 
шляхом обміну на іноземну валюту та вико-
ристання як застави для отримання інозем-
них кредитів. Разом із валютним запасом зо-
лото становить валютний резерв країни.

Золотий лінгот — стандартизований зо-
лотий злиток вищої проби з титром 
995/1000. Його вага 400 унцій або близько 
12,5 кг. Для зручнішого користування існу-
ють фракційні, дрібніші лінготи: 5, 10, 20, 25, 
50, 100, 200, 500, 1000 г.

Золотий монометалізм, або золотий 
стандарт (англ. golden stundsrd) — форма ор-
ганізації грошової системи на основі золота 
як єдиного грошового товару. Існувало три 
види: золотомонетний, золотозлитковий та 
золотодевізний. При золотомонетному стан-
дарті в обігу перебували золоті монети і 
вільно розмінні на золото банкноти. Це най-
більш повний вид З. м. 

Золотий опціон (англ. gold option) — 
договірне право купити або продати лот зо-
лота протягом обумовленого терміну за по-
годженою ціною.

Золотий паритет (англ. golden parity) — 
співвідношення грошових одиниць двох 
країн за їх офіційним золотим вмістом. За 
умов золотого стандарту був основою визна-
чення валютних курсів. З переходом до обігу 
нерозмінних грошових знаків втратив своє 
значення і офіційно не визнається.

Золотий пул — назва міждержавного 
об’єднання, створеного у 1961 р. США, Ве-
ликою Британією, Бельгією, ФРН, Італією, 
Нідерландами і Швейцарією для підтрим-
ки Лондонського ринку золота. Необхід-
ність заснування З. п. була зумовлена слаб-
кістю стерлінга (другої за значенням го-
ловної резервної валюти), що спричинило 
розлад на ринках іноземної валюти у 
середи ні 60-х років.

Золотий сертифікат — документ, що 
підтверджує право власності на певну кіль-
кість золота, що зберігається в уповноваже-
ному загальновизнаному банку-депозитарію.

Золотий стандарт — форма організації 
валютно-грошових відносин, що заснована 
на використанні золота як грошового това-
ру: грошова система, в рамках якої готівка 
може бути вільно обмінена на золото. Спів-
відношення між кількістю золота і одини-
цею валюти встановлюється у законодавчо-
му порядку. Зараз у більшості найбільших 
країн — учасниць міжнародної торгівлі золо-
тий стандарт скасований в основному вна-
слідок його стримуючого впливу на ліквід-
ність. Водночас інтерес до відродження зо-
лотого стандарту періодично відновлюється 
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саме як до засобу стримування експансіо-
ністської грошово-кредитної політики.

Золотий транш — колишня назва пер-
шого з чотирьох траншів кредиту, що нада-
ється Міжнародним валютним фондом —  
25 % від встановленої квоти. Тепер його на-
зивають резервним траншем.

Золоті аукціони (англ. golden auctions) — 
продаж золота шляхом публічного торгу. Че-
рез З. а. продають золото найчастіше держа-
ви чи міжнародні валютно-фінансові органі-
зації зі своїх запасів.

Золоті монети — золоті монети, що ма-
ють в основному нумізматичну цінність, 
хоча в ЮАР і у Канаді ще використовуються 
інколи як засіб платежу. Найвідоміші з них: 
англійський соверен, американські орли 
($10, $20), французькі наполеони (FF 20), 
швейцарські вренели (FS 10, FS 20).

Золоті точки (англ. golden points) — го-
ловний елемент механізму ринкового регу-
лювання валютних курсів в умовах дії між-
народної системи золотого стандарту; гра-
ничні обмінні курси даної валюти; вихід за 
ці межі — відповідно верхню чи нижню — 
призводить або до ввезення, або до вивезен-
ня золота як платіжного засобу. 

Золоті ціни (англ. golden prices) — ціни 
товарів, виражені в золотих грошових оди-
ницях.

Золото (англ. gold) — дорогоцінний ме-
тал, економічне значення якого полягає у 
тому, що протягом багатьох віків він викону-
вав роль грошового товару. Нині через 
об’єктивні причини З. перестало виконувати 
основні функції грошей через його демоне-
тизацію.

Золотовалютні резерви — офіційні за-
паси золота та іноземної валюти у централь-
ному банку і фінансових органах даної краї-
ни, включаючи рахунки цієї країни в міжна-
родних валютно-кредитних організаціях. 
Офіційні З. р. складаються з резервів Націо-
нального банку України. У резерви входять 
золото й іноземна конвертована валюта. У 
розпорядженні Національного банку є ре-
зерви паладію, срібла, плат., дорогоцінного 
каміння (в основному алмазів).

Зона (від грец. zona — пояс) — 1) ділян-
ка земельної площі, частина простору, що 
має певні, притаманні їй ознаки; 2) частина 
економічного простору, окреслена геогра-
фічними межами. Напр. вільна економічна 
З. — певний регіон з певними соціально-
економічними, правовими чи політичними 
відмінностями, пільговим оподаткуванням, 
сприятливим митним режимом; валютна 
З. — має певні переваги функціонування на-

ціональних валют окремих країн. що 
об’єднані у даній З.

Зона вільної торгівлі — 1) зона, в ме-
жах якої група країн підтримує вільну без-
митну торгівлю; 2) преференційна зона тор-
гівлі: відособлена частина території даної 
країни, що розглядається як і що знаходить-
ся поза її митної території, в межах якої під-
тримується вільна від митних і кількісних 
обмежень міжнародна торгівля промислови-
ми товарами. Серед зон вільної торгівлі цен-
тральне місце займає Європейське економіч-
не співтовариство (ЄЕС) і Європейська асо-
ціація вільної торгівлі (ЄАВТ).

Зона екологічного лиха — ділянка 
території, де в результаті господарської або 
іншої діяльності відбулися глибокі незво-
ротні зміни навколишнього природного се-
редовища, які потягли за собою суттєве по-
гіршення здоров’я населення, порушення 
природної рівноваги, руйнування природ-
них екологічних систем, деградацію флори і 
фауни. 

Зона економічного сприяння — час-
тина території країни, на якій у законодавчо-
му порядку створені сприятливі умови для 
соціально-економічного розвитку, активіза-
ції економіки, забезпечення економічного 
піднесення, вигідних зовнішньоекономічних 
зв’язків.

Зона митного контролю — місце, ви-
значене митними органами в пунктах про-
пуску через державний кордон України або в 
інших місцях митної території України, в 
межах якого митні органи здійснюють митні 
формальності.

Зона надзвичайного стану — частина 
території або місцевості, на якій відповідно 
до закону введено надзвичайний стан.

Зона надзвичайної екологічної си-
туації — ділянка території, де в результаті 
господарської та іншої діяльності відбува-
ються стійкі негативні зміни у навколиш-
ньому природному середовищу, що загрожу-
ють здоров’ю населення, стану природних 
екологічних систем, генетичних фондів рос-
лин і тварин. З. н. е. с. оголошуються указа-
ми Президента України за поданням спеці-
ально уповноважених на те державних орга-
нів в області охорони навколишнього 
природного середовища на підставі виснов-
ку державної екологічної експертизи. 

Зона роз’єднання конфліктуючих 
сторін — узгоджена із зацікавленими сторо-
нами і позначена ділянка території (місце-
вості), за межі якої виведені у зазначені ра-
йони збройні формування конфліктуючих 
сторін, що виключає можливість застосуван-
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ня будь-якою з конфліктуючих сторін стрі-
лецької, артилерійської та іншої зброї.

Зона спільного підприємництва — ві-
дособлена частина території даної країни, на 
якій вводяться особливий (пільговий) мит-
ний, орендний, податковий, валютний, візо-
вий, трудової та інші режими, що створюють 
сприятливі умови для іноземних капітало-
вкладень і здійснення спільного підприєм-
ництва на пільговій податковій та митній 
основі.

Зондаж (англ. sounding, фр. sonde) — по-
переднє з’ясування позицій контрагента, 
учасника переговорів або операції.

Зондувати (фр. sonder) — 1) аналізува-
ти, досліджувати шляхом зондування за до-
помогою зонда; 2) переносно — у політиці, 
економіці, підприємницькій діяльності — 
попередньо з’ясовувати щось (можливості 
суб’єкта, певної ділянки, певного питання).

Зони охорони пам’ятки — встановлю-
вані навколо пам’ятки охоронна зона, зона 
регулювання забудови, зона охоронюваного 
ландшафту, зона охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеці-
альний режим їх використання. 

Зрада батьківщині (державна зра-
да) — особливо небезпечний державний 
злочин, що полягає в діянні, навмисне скоє-
ному громадянином на шкоду суверенітету, 
територіальній недоторканності або держав-
ній безпеці й обороноздатності: перехід на 
бік ворога, шпигунство, видача державної 
або військової таємниці іноземній державі, 
надання іноземній державі допомоги в про-
веденні ворожої діяльності, змова з метою 
захоплення влади. 

Зразки і проби — предмети, які вико-
ристовуються для демонстрації, ознайом-
лення, перевірки їх якості, технічних показ-
ників і виду, для виробництва лабораторних 
випробувань, досліджень та аналізів з метою 
здійснення зовнішньоторговельних опера-
цій або здійснення науково-технічного обмі-
ну і не призначені для продажу.

Зразок — одиничний екземпляр товару, 
що використовується для реклами, на ви-
ставках з метою ознайомлення.

Зразок виставковий — одиничний ек-
земпляр товару, що демонструється на ви-
ставці з метою представлення потенційним 
споживачам і його реклами.

Зрівняльність — принцип, згідно з 
яким слід намагатись досягти вирівнювання 
оплати праці, доходів, достатку громадян як 
вищої форми справедливості.

Зрівняння запасів — зрівняння, згідно 
з яким сума початкових запасів і їх чистого 

збільшення за мінусом скорочення запасів 
дорівнює кінцевим запасам. Збільшення за-
пасів становить чисті покупки, а скорочення 
їх — вартість продажних товарів, що пов’я-
зано з початковою величиною запасів і чис-
тими покупками.

Зростання — стадія циклу життя това-
ру, що характеризується визнанням його по-
купцями, швидким підвищенням попиту на 
нього. За цих умов обсяги продажу та при-
бутку збільшуються, витрати на рекламу 
стабілізуються.

Зростання курсів — підвищення кур-
сів на біржі слідом за падінням.

Зростання падіння — оцінка числа ак-
цій, ціни яких підвищились або знизились 
протягом певного періоду.

Зростаюча віддача — збільшення гра-
ничного продукту за рахунок послідовного 
впровадження у виробництво додаткової 
одиниці одного з ресурсів, що застосовують-
ся у виробництві.

Зупинення дії незаконних актів — 
тимчасовий юридичний захід, що передує 
процесові оспорювання законності акта в су-
довому порядку.

Зустріч з виборцями — одна з форм 
ведення передвиборної агітації. Носієм ін-
формації в даному випадку є сам кандидат 
або особа, яка виступає від його імені. До 
безперечних переваг особистих зустрічей 
кандидата з виборцями можна віднести їх 
гнучкість, яка залежить від гнучкості і підго-
товленості кандидата як оратора. Інша без-
перечна перевага — можливість зворотного 
зв’язку. Ще одна перевага — вибірковість 
впливу — для зустрічі можна зібрати разом 
(напр., на робочому місці) людей з однієї со-
ціальної групи.

Зустрічна пропозиція — відповідь на 
пропозицію про продаж або купівлю товару 
в певній кількості за певною ціною, яка міс-
тить умови про укладення угоди.

Зустрічна торгівля — 1) продаж непро-
довольчих та окремих видів продовольчих 
товарів організаціями торгівлі, зазвичай, на 
організованих (колись колгоспних) ринках, 
у місцях закупівлі с.-г. сировини з метою за-
охочення сільського населення до розши-
рення продажу або здачі заготівельним орга-
нізаціям продукції власного виробництва. 
Виникла у 1930–1932 рр., коли внаслідок ко-
лективізації сільського товаровиробництва 
постала проблема забезпечення населення, 
здебільшого міського, продуктами харчуван-
ня. Організація З. т. сприяла більшому на-
пливу товарів у торгівлю через закупівельні 
пункти державної торгівлі й споживчої ко-

Зустрічна торгівля
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операції, коли здавачам с.-г. продуктів в об-
мін на здані продукти видавались дефіцитні 
товари й реманент за пільговими цінами. Че-
рез З. т. стимулювалась також заготівля вто-
ринної сировини й металобрухту; 2) торгівля, 
яка ґрунтується на зустрічних зобо в’я заннях 
експортерів та імпортерів товарів, які в єди-
ному двосторонньому документі (контракті) 
фіксують розміри взаємних зобов’язань за 
поставками.

Зустрічний позов — позов, що подаєть-
ся на позивача у той самий суд для одночас-
ного розгляду обох позовів. Відповідачем по 
З. п. може бути лише позивач первинного по-
зову. Зустрічну позовну заяву подають у 
письмовій формі з доданими копіями для від-
повідача по З. п. з оплатою державного мита 
на загальних підставах. З. п. має бути заявле-
ний з таким розрахунком, щоб відповідач міг 
своєчасно ознайомитись з ним, одержавши 
копію заяви, і підготуватися до захисту проти 

зустрічних вимог. До пред’явлення З. п. пози-
вач повинен вжити всіх необхідних заходів 
щодо можливого врегулювання спору перед 
зверненням у суд чи державний арбітраж — 
пред’явити другій стороні претензію.

Зустрічний продаж товарів — продаж 
непродовольчих та окремих видів продо-
вольчих товарів організаціями державної 
торгівлі та споживчої кооперації на сіль-
ських ринках, а також у місцях закупівлі с.-г. 
продуктів і сировини. Організація З. п. т. 
сприяє посиленню економічних зв’язків між 
містом і селом, поліпшенню забезпечення 
працівників сільського господарства необ-
хідними товарами. За допомогою З. п. т. спо-
живча кооперація стимулює заготівлю с.-г. 
продуктів, сировини, а також утильсирови-
ни і металевого брухту. Здавачам сировини 
продають товари широкого вжитку. Ефек-
тивним є зустрічний продаж насіння, с.-г. ін-
вентарю, добрив.

Зустрічний позов
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Ігровий автомат — спеціальне облад-
нання (механічне, електричне, електронне та 
інше технічне обладнання), встановлене у 
гральному закладі і використовується для 
проведення азартних ігор з грошовим вигра-
шем без участі у зазначених іграх представ-
ників грального закладу.

Ігровий стіл — спеціально обладнане 
місце у гральному закладі, призначене для 
проведення азартних ігор з будь-яким видом 
виграшу, в яких гральний заклад через своїх 
представників бере участь як сторона або як 
організатор і (або) спостерігач.

Ідеальна сукупність — вчинення кіль-
кох самостійних злочинів шляхом одного ді-
яння. І. с., як правило, виникає, коли ви-
нний: а) своїм злочинним діянням посягає 
одночасно на кілька різних об’єктів (напр., 
коли винний отримує як хабар завідомо 
вкрадену річ, його дії міститимуть І. с. хабар-
ництва та розкрадання); б) має різне психіч-
не відношення до злочинних наслідків свого 
діяння (напр., коли винний пострілом з руш-
ниці навмисно вбиває одну особу і з необе-
режності ранить іншу, його дії утворюють  
І. с. умисного вбивства та вбивства з необе-
режності). Слід мати на увазі, що деякі 
кримінально-правові норми встановлюють 
відповідальність за одночасне посягання на 
два об’єкти (напр., розбій посягає одночасно 
як на власність, так і на здоров’я потерпіло-
го). У такому випадку І. с. не буде (див. та-
кож “Сукупність злочинів”).

Ідеальний ринок — висококонкурент-
ний, цілковито вільний ринок, якому прита-
манні такі ознаки: необмежена кількість 
учасників — продавців і покупців, вільний 
вхід на ринок і вихід з нього, вільні ціни, від-
сутність тиску, примусу з боку одних віднос-
но до інших та ін.

Ідентифікаційний номер — цифровий 
(буквений, знаковий) код, який ідентифікує 
конкретний випуск (додатковий випуск) 

емісійних цінних паперів, що не підлягає 
державній реєстрації.

Ідентифікаційний номер платника 
податків (ІПН) — кодоване позначення 
платника податків, що привласнюється фіс-
кальними органами при постановці на об-
лік, зняття з обліку юридичних та фізичних 
осіб. 

Ідентифікація (лат. identificare — ото-
тожнювати) — встановлення тотожності 
об’єктів на основі збігу їх ознак. У криміна-
лістиці — впізнання особи або речі на підставі 
незмінних ознак. Особистість обвинувачено-
го встановлюється фотознімками, відбитками 
пальців, вимірами та іншими характе ристи-
ками.

Ідентифікація продукції — встанов-
лення тотожності характеристик продукції її 
істотним ознаками.

Ідентифікація товарів, транспорт-
них засобів — одна з форм митного конт-
ролю; проводиться митними органами 
шляхом накладення пломб, печаток, нане-
сення цифрового, буквеного та іншого мар-
кування, ідентифікаційних знаків, простав-
ляння штампів, взяття проб і зразків, опису 
креслень, виготовлення масштабних зобра-
жень, фотографій, ілюстрацій, використан-
ня товаросупровідної та іншої документа-
ції.

Ідентифікація харчових продуктів, 
матеріалів і виробів — діяльність по вста-
новленню відповідності певних харчових 
продуктів, матеріалів і виробів вимогам нор-
мативних, технічних документів та інформа-
ції про харчові продукти, матеріали і вироби, 
що міститься у доданих до них документах і 
на етикетках.

Ідентичні товари — товари, однакові в 
усіх відносинах з оцінюваними товарами, у 
т. ч. по фізичних характеристиках, якості та 
репутації на ринку, країні походження това-
ру, виробникові. Незначні відмінності у зов-

І
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нішньому вигляді не можуть служити під-
ставою для відмови в розгляді товарів як 
ідентичних, якщо в іншому вони відповіда-
ють зазначеним вимогам.

Ідентичність (від лат. identicus — тотож-
ний; fasio — роблю) — усвідомлене уявлення 
про себе (хто я як індивід) і власну належ-
ність до соціальних груп (хто я як член гру-
пи). В європейських мовах ідентичність 
(англ. identity, фр. identite, нім. identitat), на 
відміну від української, означає не тільки 
“тотожність” та “автентичність”, а й “особу” 
та “особистість”. На соціальному рівні І. — 
усвідомлення індивідами, що належать до 
певної спільноти, своєї групової єдності та 
відмінності від інших. І. формується на 
основі ціннісних орієнтацій індивіда чи гру-
пи і проявляється в рольовій поведінці. І. 
пов’язана із рефлексією; усвідомленню І. пе-
редує порівняння та оцінювання себе і світу. 
Критерії І. у різних галузях мають мало 
спільного між собою і класифікуються на 
основі тих феноменів, які виділяються сами-
ми індивідами, групами чи тими, хто іденти-
фікує, і співвідносяться з критеріями, за 
якими окремі особи, колективи, групи кла-
сифікують самі себе. Найчастіше ці критерії 
пов’язані з аналогіями “таких самих” чи “по-
дібних” до себе за ознаками, що виділяються 
самими дослідниками. Мова є одним із засо-
бів установлення і демонстрування І. за до-
помогою “називання”, “приєднання чи ото-
тожнення себе з чимось або кимось”. Таку 
роль, напр., виконують власні імена (людей, 
країн, націй, місцевості, установ, подій, істо-
ричних періодів, партійної належності, про-
фесій тощо).

Ідентичність національна — визначає 
належність індивідів і груп людей до певної 
політичної або громадянської спільноти. І. н. 
існує у формах як усвідомлення, так і від-
чуття своєї належності до спільноти, має 
складну структуру і складається з цілісної 
системи знань і переконань, оцінок, почуттів 
і емоцій стосовно нації, країни, держави. І. н. 
є домінуючою в системі колективних іден-
тичностей. Адже інші типи колективної 
ідентичності (див. ідентичність соціокуль-
турна) можуть накладатися на І. н. або по- 
єднуватися з нею, але вкрай рідко її послаб-
люють, хоча й спроможні змінити її напрям. 
Нація, по суті, привласнює елементи інших 
видів колективної ідентичності і зумовлює 
не лише спосіб, завдяки якому І. н. може по-
єднуватись з іншими різновидами ідентич-
ностей, а й хамелеоноподібні перетворення 
націоналізму як ідеології на такі, як лібера-
лізм, фашизм, комунізм.

Ідеократія (“влада ідей”) — форма полі-
тичного устрою, за якого ідеологія відіграє 
визначальну роль у розвитку всіх сфер су-
спільного життя. І. як соціальне явище ви-
никає на зорі розвитку людства і проходить 
відповідні форми становлення і впливу. Тра-
диційно вона спрямовувалась на збереження 
певного устрою. Найчастіше основу І. стано-
вила релігія, яка не спонукала до активних 
дій мирян щодо зміни сучасного світу, а про-
понувала їм ідейні принципи оптимізації мо-
делі його розуміння.

Ідеолог — виразник, захисник певної іде-
ології, якогось класу, соціальної групи, партії.

Ідеологічна партійна система — у 
класифікації Ла Паломбари та Вайнера тип 
партійної системи, в якій, на відміну від 
прагматичної системи, конкуренція між пар-
тіями ґрунтується на ідеологічних супереч-
ностях, які й становлять сутність міжпартій-
ного змагання.

Ідеологічне різноманіття — наявність 
у суспільстві різних ідеологічних концепцій, 
течій, поглядів і навчань, з одного боку, і від-
сутність державної або обов’язкової для всіх 
ідеології — з іншого боку.

Ідеологія (грец. idea — поняття, logos — 
знання) — система концептуально оформле-
них уявлень, ідей і поглядів на політичне 
життя, принципи та форми державного 
устрою, яка відображає інтереси, ідеали, сві-
тогляд суб’єктів політики. І. можна назвати 
формою суспільної свідомості, за допомогою 
якої соціальні групи сприймають та розумі-
ють навколишній світ. І. є близькою до сві-
тогляду (англ. worldoutlook — філософське 
сприйняття людиною навколишнього світу; 
система життєвих цінностей, переконань, 
ідеалів, поглядів особистості на об’єктивний 
світ та своє місце в ньому). Між світоглядом 
та І. є багато спільного, але є й принципова 
різниця. Вона полягає в тому, що світогляд є 
характерною ознакою індивідуального світо-
сприйняття, завжди статичного (що важко 
піддається будь-яким змінам), у той час як І. 
притаманна, насамперед, соціальним спіль-
нотам і має яскраво виражений динамічний 
характер, оскільки становить засади органі-
зованої політичної діяльності із збереження, 
перетворення або руйнування суспільно-
політичної дійсності. І. завжди базується на 
світогляді, але, зрештою, спрямована на його 
перетворення (удосконалення). Таким чи-
ном, якщо світогляд розглядати як ціннісну 
систему усвідомлення суспільно-політичної 
дійсності, то І. виступатиме механізмом мо-
дернізації цієї системи. І. починається з віри 
в те, що суспільство може жити краще, ніж є 
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насправді. Фактично це є план удосконален-
ня суспільно-політичного устрою. Тому 
основним змістом будь-якої І. є відповідний 
соціальний ідеал. Як правило, І. не стільки 
тлумачить існуючий суспільно-політичний 
лад, скільки демонструє “як має бути” — 
синтезує реальні політичні процеси з інтере-
сами та бажаннями соціальної спільноти, що 
є носієм і виразником даної ідеології. За 
Е. Даунсом, І. являє собою словесний образ 
кращого суспільства та основних шляхів 
його створення. Відтак, кожна І. містить у 
собі елементи утопічності. Це зумовлено не-
обхідністю для реалізації відповідної ідеоло-
гії залучення широких народних мас, а отже, 
розробники та носії ідеології намагаються 
представити її не як бажаний ідеал для своєї 
обмеженої соціальної спільноти, а як ідеал, 
що є більш сприйнятний для всього народу 
або більшості громадян. Отже, неминучим є 
розширення обіцянок та утопічних елемен-
тів, які в процесі державотворення у рамках 
відповідної І. об’єктивно призводять до роз-
біжності між обіцяним і дійсним, між сло-
вом і ділом. Саме тому, за твердженням 
Я. Баріону, І. суттєво відрізняється від полі-
тичної науки через оперування переважно 
не раціональними аргументами, а гаслами, 
бажаннями, забобонами, міфами, закликами 
до відчуттів, посиланнями на авторитет 
тощо. Найбільш відомими класичними І. є 
лібералізм, консерватизм, соціалізм, анар-
хізм, націоналізм, фашизм тощо. Політична 
наука не має усталеного уявлення щодо при-
роди, джерел виникнення та сутності І.

Ідея — 1) найвища форма пізнання й 
мислення, яка не тільки відображає об’єкт, а 
й спрямована на його перетворення; 2) дум-
ка, загальне поняття про предмет чи явище; 
3) форма наукового пізнання і трактування, 
яка відбиває зв’язки, закономірності явищ 
об’єктивної дійсності і спрямована на прак-
тичне позитивне перетворення у розвитку, в 
тенденції. І. слугує тим феноменом, який 
сприяє розгортанню теоретичного синтезу в 
чітку орієнтовану систему; 4) головна думка 
художнього, наукового, економічного або 
політичного твору.

Ідея національна (англ. national 
idea) — самоусвідомлення певної етнічної 
(народної) спільноти одним цілим, що розу-
міє свій внутрішній зв’язок, свій історичний 
характер, свої традиції, своє становлення і 
розвиток, свою долю і призначення, робить 
її предметом своєї свідомості, мотивуванням 
своєї волі. І. н. повинна забезпечувати най-
більш оптимальне тлумачення призначення 
даної нації в сучасному світі, проте вона не 

лише визначає стратегію розвитку держави, 
а й також необхідна для самоідентифікації її 
громадян. У загальному контексті І. н. ви-
значається як духовна першооснова, джере-
ло особистісного розвитку людини; соціа ль-
но-психологічний механізм інтеграції соці-
альних груп, етносів, релігійних конфесій, 
партій, рухів; джерело суспільного поступу 
того чи іншого етносу, його державотворчої 
енергії; механізм урівноваження та гармоні-
зації життєдіяльності народів, що населяють 
певний ландшафтно-кліматичний простір і 
мають спільну історико-політичну долю, 
орієнтацію на майбутнє. І. н. — це рушійна і 
водночас об’єднуюча сила, що здатна консо-
лідувати українську націю на самореаліза-
цію в перманентно змінюваних умовах та об-
ставинах упродовж певних історичних ци-
клів. Досліджуючи історичний розвиток 
України протягом ХХ–ХХІ ст., можна кла-
сифікувати І. н. на: глобальні (ідея спожи-
вання; ідея конкурентоспроможності; ідея 
нейтралітету тощо); традиційні (ідея “свобо-
ди, рівності, братства”, “Україна для україн-
ців”, “Україна понад усе”, “ідея добробуту”); 
модернізаційні (“Євро-2012”); авангардист-
ські (“Україна — найкраща країна Європи”). 
На роль національної претендують як євроін-
теграційні, так і стабілізаційні ідеї в Україні.

Ієрархічність (грец. ierarchia, від hieros — 
священний і archia — влада) — система, в 
якій компоненти розташовані за рівнями й 
відповідно до принципу ієрархії (від вищого 
до нижчого). Система органів виконавчої 
влади побудована на засадах чіткої підпо-
рядкованості та субординації нижчих орга-
нів вищим. Саме така організаційна структу-
ра дає можливість ефективно функціонува-
ти управлінській системі та досягати 
поставленої мети.

Ієрархічність системи державної 
служби — організаційно-функціональний 
принцип, який характеризується системою 
відносин, побудованих на засадах чітко вста-
новленої підлеглості нижчих органів дер-
жавної влади вищим, нижчих за посадою 
державних службовців — вищим.

Ієрархія — тип структурних відносин у 
складних багаторівневих системах, які ха-
рактеризуються упорядкованістю, організо-
ваністю взаємодій між окремими рівнями по 
вертикалі.

Ієрархія влади — зумовлена її приро-
дою, соціальною сутністю. У буденній сві-
домості асоціюється з владою батьків над 
дітьми, владою людини над природою, під-
корення рядового офіцеру, водія — регулю-
валь нику тощо. Під владою розуміється 
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особ ливий тип поведінки, заснований на 
можливості змінити поведінку інших людей. 
Влада дає можливість використовувати пев-
ні засоби, зокрема насильство. Влада — це 
особливий різновид відносин між тим, хто 
керує, і тим, ким керують. Це, зрештою, 
вплив, який справляється на інших. Можна 
сказати, що будь-яка влада передбачає 
суб’єкта-розпорядника і об’єкта, на якого 
спрямоване це розпорядження. Отже, вла-
да — це можливість наказувати в умовах, 
коли той, кому наказують, зобо в’язаний ко-
ритися. У широкому розумінні влада — це 
здатність і можливість здійснювати свою 
волю, справляти певний вплив на діяль-
ність, поведінку людей за допомогою яко-
гось засобу — авторитету, права, насильства 
тощо.

Ієрархія потреб — поняття школи люд-
ських взаємин (його сформулював Авраам 
Маслов), згідно з яким за мотивацію робіт-
никам може правити задоволення низки різ-
них потреб: від житла і їжі до самореалізації 
(житло, безпека, належність до певного ко-
лективу, самоствердження, самореалізація). 
Якщо задоволено потреби нижчого рівня, то 
робітники керуються прагненнями задо-
вольнити потреби вищого рівня. Ідея Мас-
лова полягала в тому, що немає “єдиного 
найкращого способу” спонукати робітників 
до праці. Натомість управління мусить раху-
ватися з фактом, що люди мають низку ін-
ших потреб, крім простої потреби грошей. 
Турбота про такі потреби робітника, як само-
ствердження й самореалізація, поставила 
серйозні проблеми перед керівниками, які 
звикли мислити простими категоріями від-
рядної праці. Теорія ієрархії потреб править 
за основу багатоаспектній теорії управлін-
ня, яка набагато гнучкіша за простий одно-
вимірний підхід школи наукового управ-
ління. Ця теорія узгоджується зі спостере-
женням, що різні люди мають різні мотиви 
й навіть одна особа має різні мотиви у різ-
ний час.

Ізотими — графічні криві однакових бю-
джетних витрат або однакових витрат ви-
робництва, що застосовуються при побудові 
бюджетних обмежень.

Ілюзія (лат. illusio, від illudo — висміюю, 
обманюю) — 1) оманливе, хибне сприйняття 
людиною дійсності; 2) нездійсненна мрія, 
необґрунтована надія.

Ілюстрація (лат. illustratio, від illustro — 
освітлюю, пояснюю) — 1) зображення, яке 
наочно пояснює або доповнює будь-який 
друкований текст: малюнок, фотографія,  
таблиця, діаграма, карта, схема; 2) наочне 

пояснення чого-небудь: наведення прикла-
дів у статті, промові тощо.

Імам — духовний глава у мусульман, 
який володіє і світською владою; духовна 
особа, яка керує богослужінням у мечеті.

Імамат — у шиїтській державно-право-
вої концепції найважливіший інститут здій-
снення державної і духовної влади, що озна-
чає зосередження всіх владних повноважень 
у руках непогрішимого імама, що стоїть як 
би над державою і суспільством. 

Іманентність — характеристика прита-
манності, властивості предмету чи явищу, 
що випливає з його внутрішньої природи. 

Іменна акція — акція, уповноваженою 
особою якої є володар документа, наймену-
вання якого вказано на акції і занесено в 
книгу акціонерного товариства. 

Імідж (англ. image — образ) — враження, 
яке орган виконавчої влади та його службов-
ці справляють на громадян, і яке фіксується 
в їх свідомості у формі певних емоційно за-
барвлених стереотипних уявлень.

Імідж організації (англ. іmage of an or-
ganization) — її образ, який складається у 
клієнтів, партнерів, громадськості. Його 
основу створюють існуючий стиль внутріш-
ніх та зовнішніх ділових та міжособових сто-
сунків персоналу, офіційна атрибутика — на-
зва, емблема, товарний знак.

Імідж політичний — образ політичного 
лідера, партійного діяча, який формується у 
суспільній думці та свідомості і впливає на 
авторитет та рейтинг його носія.

Імідж продукту (англ. іmage of a 
product) — поширене і достатньо стійке уяв-
лення про відмінні або виключні характерис-
тики продукту, які надають йому своєрідності 
та вирізняють з ряду аналогічних продуктів.

Імідж товару (англ. сооd’s image) — 
cтійкий образ товару, що може створюватися 
на основі самого товару або здійснення його 
післяпродажного обслуговування.

Іміджева реальність — сукупність пев-
них стійких символів, асоціацій у свідомості 
людей, сформованих на основі оцінювання 
останніми штучно створеної реальності. При 
цьому може спостерігатися певний розрив з 
достовірністю, який характеризується різною 
мірою абстрактності, правдоподібності, штуч-
ності й складності. І. р. формується у процесі 
взаємодії суб’єктів іміджу — потенційних но-
сіїв його характеристик, іміджмейкерів, а та-
кож аудиторії — об’єктів іміджевого повідом-
лення (месиджу). Феномен іміджу виникає і 
функціонує в галузі соціа льних комунікацій. 
Сучасні інформацій но-комунікативні техно-
логії створили нову реальність — медійну. Під 
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впливом засобів мас-медіа починають форму-
ватися ціннісні установки людини, визнача-
ється характер сприйняття нею навколиш-
нього середовища. Нова медійна реальність 
визначає попит аудиторії на певну інформа-
цію, відповідно до домінуючих у суспільстві 
уявлень. Цією інформацією виступає імідж, 
актуальність якого в сучасних умовах роз-
витку суспільства дає підстави говорити про 
створення специфічної І. р.

Іміджева стратегія — цілісна система 
дій органів державної влади, спрямована на 
реалізацію процесу формування позитивного 
іміджу з урахуванням усіх соціальних, полі-
тичних, економічних чинників, що розрахо-
вана та тривалий час. І. с. передбачає вико-
ристання технологій соціаль но-по лі тичного 
маркетингу і реклами, комуні кацій і ПР-
технологій, які в сукупності забезпечують не-
обхідний рівень інформа ційно-комуні ка-
тивної взаємодії з цільовими аудиторіями, 
формуючи громадську думку, з метою досяг-
нення успіху в управлінській діяльності. І. с. 
включає підготовку іміджевих акцій. Розроб-
ка ефективної І. с. можлива за рахунок якісно 
проведеної діагностики виділених цільових 
груп і повноцінної комплексної аналітики. 
Вироблення І. с. зводиться до визначення 
основних факторів, які впливають на дієвість 
іміджу. Дієвість, своєю чергою, залежить від 
того, наскільки імідж виконує свої основні 
функції. Як механізм формування громад-
ської думки, імідж повинен: задовольняти ін-
формаційні потреби суспільства; виконувати 
оцінну та пізнавальну функції; а в складних 
ситуаціях — психотерапевтичну функцію.

Іміджмейкер (англ. image — образ і to 
make — робити, готувати) — фахівець із тех-
нології створення привабливого образу (імі-
джу) керівника, управління, політика, гро-
мадського діяча, соціальної групи, партії 
тощо. І. вивчає реальний статус, авторитет, 
популярність особи, групи, розробляє і вико-
ристовує спеціальні засоби (технології) впли-
ву на громадську думку з метою її зміни у від-
повідному напрямі, аспекті, головним чином 
намагаючись зробити образ людини чи групи 
кращим, привабливішим, таким, який схваль-
но сприймає і підтримує більшість. У деяких 
сферах людської діяльності І. готують на про-
фесійному рівні.

Імітаційна демократія (англ. guided 
democracy — декоративна демократія, квазі-
демократія, псевдодемократія) — форма 
устрою політичної системи держави, за якої, 
незважаючи на формально демократичне за-
конодавство і формальне дотримання всіх 
виборних процедур, фактична участь грома- 

дянського суспільства в управлінні держа-
вою і вплив суспільства на владу є мінімаль- 
ними. І. д., як правило, має політичну систе-
му з домінуючою партією. Термін став 
відомим завдяки ізраїльському історику 
Я. Л. Талмону. До нього цей термін викорис-
товували Б. де Жувенел і Е. Карр.

Імітація (англ. modelling) — процес роз-
робки моделі реальної ситуації та виконання 
експериментів із метою зрозуміти, як буде 
реально розгортатися ситуація.

Імміграційна картка — документ, що 
містить інформацію про іноземця або особу 
без громадянства, які в’їжджають в Україну 
чи виїжджають за її межі, та заповнюється у 
випадках і порядку, що визначаються цен-
тральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у 
сфері захисту державного кордону.

Імморалізм (лат. moralis — мораль-
ний) — етичний принцип, що виправдовує 
егоїзм, індивідуалізм; негативне ставлення 
до загальнолюдських моральних цінностей.

Імовірність — рівень ймовірності кон-
кретної події.

Імпаундмент (англ. іmpoundment) — у 
конституційній практиці США — відмова 
президента повністю або частково витрачати 
кошти, законодавчо виділені Конгресом на 
передбачені бюджетом цілі з подальшим ви-
користанням їх на свій розсуд.

Імперативні норми — норма права, 
встановлена законом і є обов’язковою для 
суб’єкта права. І. н. містять владні приписи, 
відступу від яких не допускаються. Прикла-
дом І. н. може служити норма трудового пра-
ва, яка вказує на неприпустимість заміни 
щорічної відпустки грошовою компенса-
цією. На відміну від І. н. диспозитивні нор-
ми права дозволяють суб’єкту права в кон-
кретній ситуації вибирати ті чи інші право-
відносини або той чи інший спосіб поведінки 
на свій розсуд.

Імперативні норми міжнародного 
права (лат. jus cogens) — відповідно до ст. 53 
Віденської конвенції про право міжнарод-
них договорів 1969 р. — норма, “яка прийма-
ється і визнається міжнародним співтовари-
ством держав у цілому як норма, відхилення 
від якої неприпустимо, і яка може бути змі-
нена тільки наступною нормою загального 
міжнародного права, що носить такий же ха-
рактер”. Норми jus cogens можуть ґрунтува-
тися на міжнародних договорах або на 
міжнародно-правових звичаях. Локальна 
угода держав щодо зміни змісту норми jus 
cogens є недійсною. Імперативні норми не 
кодифіковані, але імперативний характер 
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носять усі основні принципи сучасного за-
гального міжнародного права, що є голов-
ним критерієм правомірності всіх між-
народно-правових норм.

Імперія (лат. imperium — влада, держа-
ва) — 1) монархічна держава, главою якої є 
імператор. Як правило, І. являє собою вели-
ку державу, що включила до свого складу 
(нерідко шляхом завоювань) території ін-
ших народів і держав; деякі І. мали у своєму 
складі кілька королівств; 2) держава, що 
має великі колоніальні володіння. І. утво-
рюють метрополія і її колонії (напр., Бри-
танська імперія, що включала поряд з Вели-
кою Британією всі її колонії і домініони).

Імпічмент (англ. impeachment) — особ-
ливий порядок реалізації відповідальності 
вищих посадових осіб держави в ряді зару-
біжних країн. При розгляді справ у порядку І. 
нижня палата парламенту грає роль камери 
засудження — формулює звинувачення і 
пред’являє його відповідній посадовій особі. 
Розгляд справи по суті проводиться верх-
ньою палатою парламенту, яка перетворює 
себе в судову колегію. Вирок, що виноситься 
верхньою палатою, приймається, зазвичай, 
більшістю голосів депутатів (напр., в США — 
2/3 голосів Сенату). Покарання не може йти 
далі відмови від посади, однак, зазвичай, об-
мовляється, що посадова особа, відсторонена 
від посади в порядку І., в подальшому може 
бути судима звичайним судом і піддана кри-
мінальному покаранню відповідно до скоєно-
го нею діяння. У деяких державах з республі-
канською формою правління І. насамперед 
передбачається для глави держави — прези-
дента — на випадок вчинення ним державної 
зради або замаху на конституцію. У США в 
порядку І. формально можуть будете осудже-
ні всі цивільні службовці. 

Імплементація (міжнародного права) 
(англ. implementation) — фактична реалізація 
міжнародних зобов’язань на внутрішньодер-
жавному рівні; здійснюється шляхом транс-
формації міжнародно-правових норм у на-
ціональні закони та підзаконні акти. У ряді 
держав ратифіковані міжнародні договори 
автоматично стають частиною національно-
го законодавства.

Імпорт (англ. import, від лат. importare — 
ввозити) — ввезення у країну куплених за 
кордоном іноземних товарів, технологій, ка-
піталів, послуг.

Імпортер (англ. importer) — юридична 
або фізична особа, яка ввозить товари або яка 
отримує послуги за кордоном. Термін І. може 
бути також застосований до держави, в яку в 
порядку імпорту ввозяться товари.

Імпортне мито — мито, що стягується з 
імпортованих у цю країну товарів і тран-
спортних засобів. Застосовується для попо-
внення державних доходів, захисту внутріш-
нього ринку від проникнення іноземних то-
варів, а також з метою створення переваг для 
окремих держав, виконуючи відповідно фіс-
кальну, протекціоністську та преференційну 
функції. 

Імпортні товари — товари, що ввозять-
ся на митну територію держави. Поняття ім-
портного (ввезеного) товару поширюється і 
на речі, які ввозять з собою на митну терито-
рію пасажири.

Імпресаріо (італ. impresario від impren-
dere — розпочинати, затівати) — приватний 
підприємець, який організовує концерти, 
спектаклі, гастролі.

Імпровізація (фр. improvisation, італ. 
improvisazione, від лат. improvisus — неперед-
бачений, раптовий) — виголошення промо-
ви, складання віршів, читання лекцій тощо 
без попередньої підготовки.

Імунітет (лат. іmmunitas — звільнення 
від чого-небудь) — 1) загально правовий 
термін, що означає непридатність дії загаль-
них правових норм до певного кола суб’єктів 
права. У міжнародному праві відомі, зокре-
ма: І. держави, І. військових кораблів, дипло-
матичний І., І. морських державних торго-
вих суден; 2) у конституційному праві — 
привілей певних категорій посадових осіб 
держави, що полягає в їх недоторканності 
(парламентський (депутатський) І., прези-
дентський І. і суддівський І.); 3) податковий 
І. у фінансовому праві — звільнення певних 
категорій платників податків від сплати кон-
кретного податку (як правило, надається на 
певний термін).

Імунітет держави — загальновизнана 
норма міжнародного права, за якою держа-
ва та її органи є непідсудними іншій держа-
ві і не можуть стати відповідачем у суді цієї 
держави без своєї згоди. Не дозволяється 
також накладати арешт на майно іноземних 
держави.

Ім’я громадянина — відповідно до 
ЦПК України громадянин здобуває і здій-
снює права та обов’язки в суспільстві під 
власним іменем, до якого входять прізвище, 
ім’я та по батькові. Громадянин має право 
змінити власне ім’я згідно з чинним законо-
давством. Зміна імені не є умовою припи-
нення або порушення його прав та обо-
в’язків, здобутих під попереднім іменем. 
Ім’я, надане громадянинові під час наро-
дження, а також зміна імені реєструються 
відповідним актом громадянського стану.

Імперія
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Інавгурація (англ. іnauguration) — 1) те 
саме, що інтронізація; 2) в США і низці ін-
ших країн — назва урочистої церемонії всту-
пу на посаду новообраного глави держави.

Інаудит — акціонерна компанія з кон-
сультування вітчизняних та іноземних парт-
нерів спільних підприємств, учасників су-
місної підприємницької діяльності.

Інвазія (лат. invasio — вторгнення, на-
пад, від invado — нападаю) — загарбання чо-
гось (території, майна), здобуття чогось на-
падницьким шляхом.

Інвайронентальна соціологія (від 
англ. еnvironment — довкілля) — напрям у со-
ціологічній теорії; має на меті створення під-
ґрунтя для синтезу попередніх соціологіч-
них теорій задля пояснення нової соціальної 
реальності, що утворилася внаслідок еколо-
гічної кризи; розробити скерування перетво-
рень системи цінностей сучасного суспіль-
ства і, відповідно, зразки екологічно виправ-
даної поведінки.

Інвалід (лат. іnvalidus — слабкий, не-
мічний) — особа, яка має порушення 
здоров’я зі стійким розладом функцій орга-
нізму, обумовлене захворюваннями, наслід-
ками травм або дефектами, що призводить 
до обмеження життєдіяльності та викликає 
необхідність його соціального захисту. Ви-
знання особи І. здійснюється лікарсько-
трудо ви ми експертними комісіями 
(МСЕК). 

Інвалідність — порушення здоров’я лю-
дини зі стійким розладом функцій організ-
му, що призводить до повної або значної 
втрати професійної працездатності, або сут-
тєвих ускладнень у житті. Залежно від їх 
ступеня виділяються три групи І.

Інваріанти (від лат. invarians (invarian-
tis) — незмінний) — величини, співвідно-
шення, властивості тощо, які не змінюються 
незалежно від тих чи інших перетворень, 
пов’язаних з ними змінних.

Інвентаризація (лат. іnventarium — 
опис майна) — періодична перевірка наяв-
ності, що значаться на балансі організації 
цінностей, їх збереження і правильності збе-
рігання, а також ведення складського госпо-
дарства і відповідності даних обліку реаль-
ності. І. піддаються основні фонди (засоби), 
товарно-матеріальні цінності, витрати в не-
завершеному виробництві, грошові кошти, 
розрахунки з постачальниками, замовника-
ми та інші статті балансу.

Інвентарна картка — картка, що скла-
дається для обліку кожного предмета госпо-
дарського інвентарю, в якій фіксується його 
інвентарний номер.

Інвентарний номер — присвоюється 
кожному інвентарному об’єкту відповідний 
номер для ведення аналітичного обліку, ор-
ганізації контролю за правильним викорис-
танням основних фондів. І. н. закріплюється 
за об’єктом на весь час його експлуатації.

Інвентарний опис — докладний опис 
майна підприємства, установи, організації із 
зазначенням кількості та якості предметів і 
позначенням їх оцінки. Складається при ін-
вентаризації майна. 

Інвентарні операції — депозитарні 
операції, які змінюють залишки цінних па-
перів на особових рахунках в депозитарії.

Інвеститура (лат. investitura, від 
investio — одягаю, наділяю) — в епоху Серед-
ньовіччя у Західній Європі — юридичний 
акт передачі права власності, супроводжува-
ний рядом символічних обрядів, а також це-
ремонія введення васала у володіння земель-
ним наділом (феодом).

Інвестиції — господарські операції, які 
передбачають придбання основних засобів, 
нематеріальних активів, корпоративних прав 
та/або цінних паперів в обмін на кошти або 
майно.

Інвестиційна діяльність — придбання 
та реалізація необоротних активів, а також 
фінансових інвестицій; сукупність практич-
них дій громадян, юридичних осіб і держави 
щодо реалізації інвестицій.

Інвестиційна компанія — торговець 
цінними паперами, який, окрім проведення 
виключного виду діяльності по цінних папе-
рах, може залучати кошти для спільного ін-
вестування шляхом емісії цінних паперів та 
їх розміщення.

Інвестиційна привабливість корпо-
рації — справедлива кількісна та якісна ін-
тегральна характеристика внутрішніх і зов-
нішніх можливостей об’єкта потенційного 
інвестування залучати та використовувати 
інвестиційні ресурси для свого розвитку і за-
безпечувати максимізацію економічного 
ефекту суб’єктам інвестування при міні-
мальному інвестиційному ризику.

Інвестиційна складова — кошти, пе-
редбачені в тарифі на виробництво, передачу 
та постачання електричної енергії, виробни-
цтво, транспортування та постачання тепло-
вої енергії, а також транспортування, збері-
гання та постачання природного газу ліцензі-
ата як частина прибутку, що залишається в 
розпорядженні суб’єкта господарювання для 
цільового фінансування видатків, пов’язаних 
із відновленням, реконструк цією, модерніза-
цією основних засобів (у тому числі заходів з 
підвищення безпеки та дотримання екологіч-
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них норм) та будівництвом нових об’єктів 
підприємств пали вно-енергетичного комп-
лексу, перелік яких встановлюється Кабіне-
том Міністрів України.

Інвестиційна стратегія — стратегія, що 
передбачає систему заходів для пошуку най-
більш ефективних способів залучення в ком-
панію і використання нею інвестиційних ре-
сурсів.

Інвестиційний проект — обґрунту-
вання економічної доцільності, обсягу і 
термінів здійснення інвестицій (капіталь-
них вкладень), у тому числі необхідна 
проектно-кошторисна документація, роз-
роблена відповідно до законодавства і за-
тверджених в установленому порядку стан-
дартів (нормами і правилами), а також 
опис практичних дій по здійсненню інвес-
тицій (бізнес-план).

Інвестиційний сертифікат — цінний 
папір, що випускається виключно інвести-
ційним фондом або інвестиційною компа-
нією і дає право його власникові на отриман-
ня доходу у вигляді дивідендів.

Інвестиційний фонд — відкрите акціо-
нерне товариство, яке одночасно здійснює 
діяльність, що полягає у залученні коштів за 
рахунок емісії власних акцій, інвестуванні 
власних коштів у цінні папери інших емітен-
тів, торгівлі цінними паперами, а також во-
лодіє інвестиційними цінними паперами, 
вартість яких становить 30 і більше відсотків 
від загальної вартості його активів протягом 
більш як чотирьох місяців сумарно в межах 
одного календарного року. І. ф. не можуть 
бути банки та страхові компанії.

Інвестиційні спори — особлива катего-
рія суперечок між державою та іноземною 
приватною особою у зв’язку з іноземними 
інвестиціями. Як правило, це суперечки з 
приводу націоналізації іноземної приватної 
власності або одностороннього припинення 
договорів, в яких однією зі сторін виступала 
держава або державна організація, наділена 
функціями органу влади, а інший — інозем-
ний приватний підприємець. І. с. регулю-
ються Конвенцією з врегулювання І. с. між 
державою та юридичними і фізичними осо-
бами інших держав, прийнятій у Вашингтоні 
у 1965 р. (Вашингтонська конвенція).

Інвестиційні товари — різновид това-
рів, що становлять або можуть становити 
матеріально-речову частину інвестицій. 
Основний компонент реальних інвестицій. 
Як правило, це — основне і допоміжне об-
ладнання, техніка і технологія виробничого і 
невиробничого призначення, будівлі, спору-
ди тощо.

Інвестор — 1) фізична особа та/або юри-
дична особа, яка бажає взяти участь у проце-
дурі фінансової реструктуризації борж ника; 
2) особа, яка виявила намір і надала Фонду 
письмове зобов’язання про придбання акцій 
неплатоспроможного банку або перехідного 
банку у процесі виведення неплатоспромож-
ного банку з ринку.

Індекс вартості життя — показник, 
що характеризує зміну цін на товари і тари-
фів на послуги. Застосовується для визна-
чення динаміки реальної заробітної плати. 
І. в. ж. обчислюють, виходячи з суцільного 
обліку продажу товарів та реалізації послуг. 
Цей індекс використовують, обчислюючи 
динаміку фізичного обсягу грошових дохо-
дів населення, його соціальних груп; дина-
міку фізичного обсягу реальної заробітної 
плати робітників і службовців; динаміку фі-
зичного обсягу повних реальних доходів 
населення з рівнем доходу у розрахунку на 
одного члена сім’ї робітника, службовця, 
працівника агросектору.

Індекс довгострокових виперед-
жальних індикаторів — урядовий індекс у 
Великій Британії, який використовується 
для передбачення розвитку кон’юнктури 
приблизно на рік уперед.

Індекс Доу-Джонса — середній показ-
ник курсів акцій групи найбільших компа-
ній США. Являє собою середньоарифметич-
ну величину щоденних котирувань на мо-
мент закриття біржі. Назва походить від 
фірми Доу-Джонса, яка їх публікує.

Індекс заробітної плати — показник 
динаміки (підвищення або зниження) серед-
ньомісячної заробітної плати робітників або 
службовців за певний період. Розрізняють ін-
декс номінальної заробітної плати (обчислю-
ється відношенням середньої заробітної пла-
ти відповідно за базовий і звітний період) та 
індекс реальної заробітної плати (показник, 
що відображає зміну реальних доходів пра-
цівників, який обчислюється діленням індек-
су номінальної заробітної плати на індекс цін 
товарів споживання і послуг).

Індекс конкурентоспроможності — 
показник відносної конкурентоспроможнос-
ті промислових товарів країни, яка постачає 
їх на експорт. Визначається за допомогою зі-
ставлення з курсом валюти країни-кон-
курента з поправкою на інфляцію, пов’я зану 
з оптовим ціноутворенням непродовольчого 
сектору.

Індекс концентрації доходів — статис-
тичний показник, що використовується для 
тимчасової оцінки динаміки ступеня дифе-
ренціації доходів населення. Змінюється від 0 
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(за рівномірного розподілу доходів наближа-
ється до 0) до 1. Застосовується і для порів-
няння міжрегіонального рівня концентрації 
доходів, інша назва — коефіцієнт Джині.

Індекс купівельної спроможності 
грошової одиниці — показник, що харак-
теризує зміну обсягу матеріальних благ (по-
слуг), які можна отримати за ту саму суму 
грошей у різні періоди часу. Обчислюють як 
величину, обернену індексові цін.

Індексація — співвідношення платежів 
за контрактами і зобов’язаннями з індексом 
цін як засіб захисту від інфляції. І. заснована 
на включенні в кредитні та платіжні угоди, 
документи, що регулюють виплату дивіден-
дів, і т. п. особливих індексних застережень. 
Метою І. є підтримка купівельної спромож-
ності грошових доходів і заощаджень грома-
дян. 

Індивідуально визначена річ — річ, 
яка відрізняється притаманними лише їй 
властивостями й характеристиками, що да-
ють змогу вирізнити її з загальної маси ін-
ших однорідних речей (напр., оригінал кар-
тини, книга з автографом). Це унікальні 
речі, які існують в одному примірнику, вони 
є незамінними. Саме тому у випадках, коли 
предметом зобов’язання є І. в. р. і виконання 
його стало неможливим, таке зобов’язання 
за законом припиняється.

Індикативне планування — економіч-
ний метод державного управління, суттю 
якого є централізоване планування з вико-
ристанням середньо- й довгострокових пла-
нів і цільових програм з установленням по-
декуди деталізованих завдань і термінів їх 
виконання, з суворою системою моніторин-
гу господарської діяльності, що органічно 
поєднує планові та ринкові чинники.

Індикатор продукту — індикатор, що 
відповідає рівню продуктів у логічній струк-
турі проекту чи програми та відображає об-
сяг, якість та своєчасність створення товарів 
чи надання послуг.

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

Індосант — власник ордерного цінного 
паперу (його уповноважена особа), який 
вчиняє індосамент. Індосамент може бути 
повним (іменним) — виписаним на ім’я (на-
йменування) конкретної особи або бланко-
вим (на пред’явника) — виписаним без за-
значення імені (найменування) особи.

Індосат — юридична особа, якій за індо-
саментом передані всі права за векселем.

Індосація — переказ векселя індосан-
том індосату шляхом передатного напису на 
звороті векселя.

Індустріалізація — процес значного 
збільшення питомої ваги промислового ви-
робництва в економіці, створення великого 
машинного виробництва у народному гос-
подарстві чи його окремих галузях. Голо-
вним показником щодо темпів І. прийнято 
вважати зміни у питомій вазі робочої сили, 
зайнятої у сільському господарстві. Змен-
шення цього показника до 25 % свідчить про 
загальні ознаки трансформації аграрного 
суспільства в індустріальне. Переваги, які 
отримує індустріальне суспільство, спону-
кало національні уряди розробляти і запро-
ваджувати систему спеціальних заходів з 
прискорення І. У ХХ ст. така практика отри-
мала назву політики І. Незважаючи на різ-
номаніття форм та неоднакову успішність 
такої політики, вона незмінно передбачала 
розробку стратегій та планів, в яких відда-
валася перевага промисловому розвитку. 
Доцільно виділяти І. як об’єктивну тенден-
цію, що відображається у зміні структури 
виробництва, зростанні питомої ваги про-
мисловості в широкому спектрі показників: 
зайнятості, вартості виробленої продукції, 
вартості капітальних активів тощо. Рушій-
ною силою такої І. виступає приватний ка-
пітал, який масово відкриває для себе про-
мисловість як прибуткову сферу вкладання 
коштів. Формування великого машинного 
виробництва значно прискорює І. та ство-
рює умови для широкого використання до-
сягнень науки у виробництві. Це приводить 
до “промислового перевороту” (друга поло-
вина ХVІІІ — початок ХІХ ст.), який оста-
точно закріплює І. як провідну структурну 
тенденцію в економіці західноєвропейських 
країн.

Індустріальне суспільство — тип су-
часного суспільства, пов’язаного з розвит-
ком капіталізму й промислового виробни-
цтва, орієнтованого на масове виробництво 
товарів споживання. Це — суспільство пере-
робної промисловості. Умовою переходу від 
традиційного до І. с. є науково-технічна ре-
волюція. Термін І.(п.)с. був введений на по-
чатку ХІХ ст. Сен-Сімоном. Різні варіанти 
тлумачення І.(п.)с. траплялися в роботах 
класиків західної соціології — Конта, Спен-
сера, Дюркгейма та ін. І.(п.)с. — одне з 
основ них понять, у яких філософи, соціоло-
ги, політологи та економісти аналізують тен-
денції і особливості природи розвинених, 
модернізованих держав на відміну від “тра-
диційних”, “аграрних” (родоплемінних, фео-
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дальних). Однак новим, більш широким і 
змістовнішим він став лише в 50-ті роки 
ХХ ст. (Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл та ін.) у 
зв’язку з активною експансією в соціальних 
науках теорії модернізації. Модернізація тих 
чи інших спільнот у 50–60-х роках одно-
значно пов’язувалася з процесами урбаніза-
ції, індустріалізації, бюрократизації та раціо-
налізації управління, з поширенням масової 
освіти, забезпеченням надійних транспорт-
них комунікацій, утвердженням ринкової 
економіки та виникненням соціальних груп 
підприємців і найманих працівників, станов-
ленням демократії, громадянського суспіль-
ства і правової держави тощо, де центральну 
роль відіграють машинне виробництво, фа-
брична організація та дисципліна праці, 
науково-технічна діяльність, загальнонаціо-
нальний ринок та система господарювання. 
Капіталізм у теоріях І.(п.)с. розглядається як 
його ранній ступінь (європейські країни в 
ХІХ — початку ХХ ст.). У низці країн супе-
речності становлення індустріального су-
спільства призвели у 20–30-х роках ХХ ст. до 
виникнення тоталітарних режимів. І.(п.)с. 
описувалося, як правило, такими параметра-
ми соціальної системи, як завершена інду-
стріалізація, переважання індустріального 
сектору над аграрним, масового виробництва 
товарів і послуг над усіма іншими формами 
організації виробництва. В економіці розви-
нена система соціальної стратифікації, що 
базується на складному і всеохопному поділі 
праці, високий ступінь диференціації ролей 
та інститутів, розвинена система освіти, 
здатна заповнити ніші, що виникають, у сис-
темі професійної спеціалізації та соціальної 
стра ти фікації в соціальній сфері. І.(п.)с. від-
різняється від традиційного зменшенням 
функціональної нерозчленованості соціаль-
них одиниць і зростанням структурної 
диферен ційованості, виникненням нових со-
ціальних організацій, що спеціалізуються на 
виконанні особливих функцій. При цьому 
малося на увазі, що кожна структурна оди-
ниця соціальної системи при диференціації 
її функцій породжує нові соціальні елементи 
з більшою адаптаційною здатністю, а отже, 
більш досконалі. Конкретні критерії “інду-
стріалізованості” того чи іншого суспільства 
неоднакові в різних авторів, однак в узагаль-
неному вигляді всі відмінності виявляються 
варіаціями на одну і ту саму тему: І. с. опису-
ють за допомогою понять функціональної 
спеціалізації, диференціації, раціоналізму, 
централізації, тоді як “традиційне доінду-
стріальне” суспільство характеризується по-
няттями функціональної нерозчленованості, 

ірраціоналізму, локальності. Концепції мо-
дернізації та І.(п.)с. покладені в основу чис-
ленних теорій сучасної політології і соціоло-
гії — конвергенції, постіндустріального, ін-
формаційного суспільства та ін. Природним 
продовженням системи ідей І.(п.)с. стала тео-
рія постіндустріального суспільства 70-х ро-
ків ХХ ст., яка нині швидко поширюється у 
світі.

Індустріальний (промисловий) парк — 
визначена ініціатором створення індустріаль-
ного парку відповідно до містобудівної доку-
ментації облаштована відповідною інфра-
структурою територія, у межах якої учасники 
І. (п.) п. можуть здійснювати господарську ді-
яльність у сфері переробної промисловості, а 
також науко во-дослідну діяльність, діяль-
ність у сфері інформації і телекомунікацій на 
умовах, визначених законом та договором 
про здійснення господарської діяльності у 
межах І. (п.) п.

Інжиніринг — надання послуг (вико-
нання робіт) із складення технічних завдань, 
проектних пропозицій, проведення науко-
вих досліджень і техніко-економічних обсте-
жень, виконання інженерно-розвідувальних 
робіт з будівництва об’єктів, розроблення 
технічної документації, проектування та 
конструкторського опрацювання об’єктів 
техніки і технології, надання консультації та 
авторського нагляду під час монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт, а також на-
дання консультацій, пов’язаних із такими 
послугами (роботами).

Інкасатор (італ. іncassare, букв. — клас-
ти в ящик), посадова особа, яка приймає 
гроші від організацій для здачі їх у банк 
(або, навпаки, отримує їх з банку для орга-
нізації).

Інкасація готівкових грошей і цін-
ностей — збір у касах підприємств, органі-
зацій, установ готівки і цінностей та достав-
ка їх до кас банку, підприємства зв’язку та 
іншої організації.

Інкасо (італ. incasso) — різновид банків-
ської операції, абстрактна угода, незалежна 
від договору між платником і одержувачем 
коштів, за якою здійснюються розрахунки, 
що складаються в отриманні банком грошей 
з тих чи інших розрахункових документів і 
їх зарахування на рахунок одержувача ко-
штів. При розрахунках по І. банк (банк-
емітент) зобов’язується за дорученням клі-
єнта здійснити за рахунок клієнта дії щодо 
одержання від платника платежу та (або) ак-
цепту платежу. У 1978 р. Міжнародною тор-
говою палатою були розроблені “Уніфікова-
ні правила інкасо”. 

Індустріальний (промисловий) парк
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Інкасувати — отримувати в банку гроші 
готівкою за векселем, чеком і т. п.; провести 
фінансову операцію інкасо.

Інкорпорація (лат. incorporatio) — 
1) об’єднання в збірники діючих норма-
тивно-правових актів у певному порядку без 
зміни їх змісту. І. буває офіційною, офіціоз-
ною і неофіційною; 2) у текстах міжнарод-
них договорів — включення однієї держави 
до складу іншої на основі угоди.

Інкотермс (англ. incoterms) — виданий 
Міжнародною торговою палатою збірник 
міжнародних торгових термінів, узагальнюю-
чий досвід світової комерційної практики. 
Являє собою міжнародні правила тлумачен-
ня комерційних термінів і виразів, що найчас-
тіше зустрічаються у зовнішньоторговельних 
контрактах. Використання при укладанні зо-
внішньоторговельних контрактів посилань 
на умови, обумовлені в І., дає змогу уникнути 
подальших непорозумінь і суперечок, що ви-
кликаються різним трактуванням тлумачень 
термінів і правил торгівлі різних країн. І. ви-
дано у 1936 р., останній раз переглядався у 
2010 р. в зв’язку зі змінами в технології тран-
спортування і застосовується в даний час у 
редакції 2010 р. Основна відмінність від попе-
редньої версії 2000 р. в тому, що тепер їх дія 
поширюється не тільки на міжнародний, але і 
на внутрішній товарообіг. Крім того, умови І. 
2010 р. включають в себе дві нові абревіатури: 
DAP (поставка в пункті) і DAT (поставка в 
терміналі), використання яких дає змогу сто-
ронам більш точно визначати момент перехо-
ду ризику від продавця до покупця.

Інкременталізм — стиль визначення 
політичного курсу, що базується на незна-
чних, другорядних змінах наявної політики. 
Він наполягає не тільки на тому, що вичерп-
на раціональність неможлива, а й на тому, 
що політичний курс рідко зазнає радикаль-
них змін внаслідок докорінного перегляду. 
Політичний курс змінюється поступово вна-
слідок послідовного обмеженого порівняння 
статус-кво з деякими дуже близькими аль-
тернативами. Якщо потрібно трохи поліп-
шити статус-кво, то політики не збиваються 
з ніг у пошуках якомога кращої альтернати-
ви. Натомість вони, як правило, вдаються до 
незначних поліпшень, що роблять політику 
прийнятнішою для тих, на кого вона впли-
ває. І. характеризують не лише як точну опи-
сову модель, а й як нормативно бажану. Він 
наголошує, що вичерпна раціональність 
схильна нехтувати той факт, що нову полі-
тику ще мають схвалити наявні організації й 
групи. Визначення політичного курсу — це 
повільний процес поступових невеличких 

змін. Якщо конкретна другорядна поправка 
не спрямовує політичного курсу в бажаному 
напряму, то вносять інші корективи.

Інноваційна діяльність — діяльність, 
що спрямована на використання і комерціа-
лізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг.

Інноваційна діяльність у сфері гос-
подарювання — діяльність учасників гос-
подарських відносин, що здійснюється на 
основі реалізації інвестицій з метою вико-
нання довгострокових науково-технічних 
програм з тривалими строками окупності 
витрат і впровадження нових науково-
технічних досягнень у виробництво та інші 
сфери суспільного життя.

Інноваційна продукція — нові конку-
рентоздатні товари чи послуги.

Інноваційна стратегія (англ. innovative 
stratege) — комплекс засобів досягнення ці-
лей організації, який відрізняється від інших 
засобів своєю новизною, перед усім для да-
ної організації, виду економічної діяльності, 
країни у цілому. І. с. відрізняються за ступе-
нем прогресивності та масштабом організа-
ції, у якій вони реалізуються. І. с. утворюють 
систему, між елементами якої існує взаємо-
зв’язок та ієрархічна впорядкованість. Ця 
система відповідає за своєю структурою сис-
темі національної економіки, яка складаєть-
ся із макро-, мезо- і мікрорівнів.

Інноваційне підприємство (інновацій-
ний центр, технопарк, технополіс, інновацій-
ний бізнес-інкубатор тощо) — підприємство 
(об’єднання підприємств), що розроб ляє, ви-
робляє і реалізує інноваційні продукти і про-
дукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому 
вимірі перевищує 70 % його загального обся-
гу продукції і послуг.

Інноваційний потенціал (англ. innova-
tive potential) — можливість суб’єкта іннова-
ційної діяльності використовувати економіч-
ні ресурси для створення, впровадження, ви-
робництва й розповсюдження інно вацій. 
Взаємодія І. п., стану економічного, соціаль-
ного, інституціонального середовищ та регу-
люючого впливу держави обумовлюють ре-
зультативність інноваційної діяльності. У 
широкому трактуванні дефініція І. п. означає: 
1) здатність суб’єкта господарювання до ство-
рення інновацій; 2) переваги, перспективи і 
зміни, які можуть бути реалізовані за певного 
задоволення потреб у даній інновації в опти-
мальні терміни.

Інноваційний продукт — результат 
науково-дослідної і (або) дослідно-конструк-
торської розробки.

Інноваційний продукт
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Інноваційний проект — комплект до-
кументів, що визначає процедуру і комплекс 
усіх необхідних заходів (у тому числі інвес-
тиційних) щодо створення і реалізації інно-
ваційного продукту і (або) інноваційного 
продукції.

Інноваційний розвиток — розвиток 
країни на основі усвідомленої, цілеспрямо-
ваної та систематично відтворюваної іннова-
ційної діяльності.

Інноваційний фільтр — різновид ін-
формаційного фільтра, що відмежовує потік 
загальної інформації, виокремлюючи лише 
ту інформацію, яка має ознаки інновацій-
ності.

Інноваційні технології — набори мето-
дів і засобів, підтримуючих етапи реалізації 
нововведення.

Інновація — у широкому сенсі — ново-
введення, перетворення в економічній, тех-
нічній, соціальній та інших областях, 
пов’язані з новими ідеями, винаходами, від-
криттями і т. п. У підприємництві І. — ко-
мерційне використання економічних або 
технологічних нововведень. 

Іноземець — особа, яка не перебуває у 
громадянстві України і є громадянином (під-
даним) іншої держави або держав.

Іноземна валюта — іноземні грошові 
знаки у вигляді банкнотів, казначейських бі-
летів, монет, що перебувають в обігу та є за-
конним платіжним засобом на території від-
повідної іноземної держави, а також 
вилучені з обігу або такі, що вилучаються з 
нього, але підлягають обмінові на грошові 
знаки, які перебувають в обігу.

Іноземний — пов’язаний з громадяни-
ном або юридичною особою будь-якої краї-
ни, крім України.

Іноземні публічні діячі — фізичні осо-
би, які виконують або виконували протягом 
останніх трьох років визначені публічні 
функції в іноземних державах, а саме:

— глава держави, керівник уряду, міні-
стри та їх заступники;

— депутати парламенту;
— голови та члени правлінь центральних 

банків;
— члени верховного суду, конституцій-

ного суду або інших судових органів, 
рішення яких не підлягають оскар-
женню, крім оскарження за винятко-
вих обставин;

— надзвичайні та повноважні посли, пові-
рені у справах та керівники централь-
них органів військового управління;

— керівники адміністративних, управ-
лінських чи наглядових органів дер-

жавних підприємств, що мають стра-
тегічне значення;

— керівники керівних органів політич-
них партій, представлених у парла-
менті.

Іноземні товари — товари, що не є 
українськими, а також товари, що втратили 
митний статус українських товарів відповід-
но до Митного кодексу України.

Ін-октаво (від лат. in octavo — складе-
ний увосьмеро) — формат видань, за яким 
розмір сторінки становить восьму частину 
стандартного паперового аркуша.

“Ін парі делікто” (лат. in pari delicto — 
робити правопорушення рівними) — право-
вий принцип, що обмежує намір особи поча-
ти неправомірні дії щодо пред’явлення позо-
ву іншій особі, яка здійснює або здійснила 
аналогічний або інші неправомірні дії. У діло-
вій практиці цей принцип називається “док-
триною чистих рук”.

Інсайдер — особа (юридична або фізич-
на), яка має доступ до конфіденційної ін-
формації про справи корпорації, завдяки 
своєму службовому становищу, участі у ка-
піталі корпорації, родинним зв’язкам, і має 
можливість використовувати своє станови-
ще у власних інтересах.

Інсайдерська інформація — невідома 
іншим особам інформація, яка може бути 
використана (передана, продана) однією 
особою іншій з корисливою метою. У розви-
нених країнах, напр., у США, Великій Бри-
танії, Франції зловживання такою інформа-
цією при укладенні угод з цінними паперами 
заборонені законом і караються штрафами 
або позбавленням волі.

Інспекційна перевірка банку — фор-
ма здійснення банківського нагляду уповно-
важеними Національним банком України 
особами безпосередньо у банку.

Інспекція (лат. inspectio — огляд) — спе-
ціальний державний орган, який здійснює 
контроль за дотриманням встановлених дер-
жавою правил (напр., правил пожежної без-
пеки, дорожнього руху). У завдання І. вхо-
дить не тільки перевірка виконання, а й при-
йняття на місці заходів до усунення 
порушень.

Інстанція (лат. instantia — безпосередня 
близькість) — термін адміністративного і су-
дового права, позначає ступінь, на якій зна-
ходиться установа по відношенню до вище-  
і нижчестоящим установам тієї ж системи.

Інстинктивізм (від лат. instictus — спо-
нука, натхнення) — напрям у соціології, 
який здійснює спробу пояснення соціальних 
явищ і процесів через звернення до біологіч-

Інноваційний проект
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ної природи людини; вказує на вроджені ін-
стинкти як на основне джерело соціальної 
поведінки.

Інституалізація — утворення стабіль- 
них зразків соціальної взаємодії, основаної 
на формалізованих правилах, законах, зви-
чаях і ритуалах. Інституалізація слугує за-
кріпленню практик чи сфери суспільних від-
носин у вигляді законів чи соціальної норми, 
прийнятого порядку. Взагалі існує багато ви-
значень І. Так, Р. Г. Тернер називає І. багато-
мірні процеси, що формують організацію ін-
дивідів, груп, соціальних одиниць і перетво-
рюють їхні дії на соціальну систему. Р. Кьоніг 
визначає І. як процес формального упоряд-
кування норм певної соціальної цілісності. 
За Б. Маліновські, І. — це процес “культур-
них реакцій” на певні людські потреби, 
збільшення різних причинно-культурних 
способів задоволення потреб або простіше — 
розвиток культури. У довідковій зарубіжній 
соціологічній літературі І. подається як про-
цес закріплення практичних зразків поведін-
ки, що постійно повторюються. В. Мюгль-
ман вживає цей термін для позначення про-
цесу “застигання” (затвердіння) плинного 
соціального життя. Для А. Гідденса І. є про-
цесом продукування певних норм поведінки 
на підставі відповідних компонентів свідо-
мості та окремих дій. Система ж цих інститу-
алізованих форм поведінки є суспільством.

Інституалізація галузі наук “Дер-
жавне управління” в Україні (англ. 
іnstitutionalization of science “governance” in 
Ukrainе) — легітимізація галузі наук “Дер-
жавне управління”, а також визначення її 
спеціальностей, напрямів досліджень і 
структури спеціалізованих вчених рад із за-
хисту дисертаційних робіт. І. г. н. “Д. у.” в У. 
була започаткована наказом Вищої атеста-
ційної комісії України від 13 березня 1997 р. 
№ 86 “Про затвердження Переліку спеціаль-
ностей наукових працівників”, де вперше 
були зазначені шість спеціальностей цієї га-
лузі науки. Фактичною датою її легітиміза-
ції вважається 29 листопада 1997 р. — дата 
прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 листопада 1997 р. № 1328 
“Про затвердження переліку галузей науки, 
з яких може бути присуджений науковий 
ступінь”, в якій зазначена галузь згадується. 
З 1997 р. до 2002 р. захист дисертацій відбу-
вався за шістьма спеціальностями: 
25.00.01 — теорія та історія державного 
управління, 25.00.02 — філософія державно-
го управління, 25.00.03 — органі зація і управ-
ління в державних установах, 25.00.04 — ре-
гіональне управління, 25.00.05 — галузеве 

управління, 25.00.06 — місцеве самовряду-
вання. Відповідно до наказу ВАК України 
від 9 вересня 2002 р. № 368 було скорочено 
та упорядковано перелік спеціальностей га-
лузі науки державного управління таким чи-
ном: 25.00.01 — теорія та історія державного 
управління, 25.00.02 — механізми державного 
управління (нова спеціальність), 25.00.03 — 
державна служба (нова спеціальність), 
25.00.04 — місцеве самоврядування (спеці-
альність збережено, але зі зміною номера 
25.00.06 на 25.00.04). У 1997 р. було започат-
ковано формування системи спеціалізова-
них вчених рад із захисту дисертацій за за-
значеними спеціальностями науки держав-
ного управління. Першими були створені дві 
спеціалізовані вчені ради в Українській ака-
демії державного управління при Президен-
тові України (УАДУ). Остання у 2003 р. була 
перейменована в Національну академію дер-
жавного управління при Президентові Укра-
їни (НАДУ). У 2000 р. була створена спеціа-
лізована вчена рада із захисту дисертацій у 
Львівській філії УАДУ, на базі якої пізніше 
був утворений Львівський регіональний ін-
ститут державного управління НАДУ при 
Президентові України (ЛРІДУ). З 2001 р. 
функціонує спеціалізована вчена рада із за-
хисту дисертацій у Донецькій державній 
академії управління (ДОНДАУ), яка у 
2006 р. була перейменована у Донецький 
державний університет управління  
(ДОНДУУ). З 2002 р. спеціалізовані вчені 
ради функціонують у Харківському  
(ХРІДУ) та Дніпропетровському (ДРІДУ) 
регіональних інститутах державного управ-
ління НАДУ при Президентові України, а з 
2004 р. — й в Одеському регіональному ін-
ституті державного управління НАДУ при 
Президентові України (ОРІДУ). У 2006 р. 
було створено спеціалізовану вчену раду в 
Гуманітарному університеті “Запорізький 
інститут державного та муніципального 
управління” (ГУЗІДМУ), який у 2008 р. був 
перейменований у Класичний приватний 
університет (КПУ). У 2007 р. створені ради 
в Інституті законодавства Верховної Ради 
України (ІЗВРУ) та в Академії муніципаль-
ного управління (АМУ). У 2009 р. були 
створені спеціалізовані вчені ради в Раді по 
вивченню продуктивних сил України НАН 
України (РВПС) та в Національному інсти-
туті стратегічних досліджень (НІСД). У 
2010 р. створено спеціалізовану вчену раду в 
Івано-Фран ківському національному тех-
нічному університеті нафти і газу, а в 
2011 р. — у Чорноморському державному 
університеті ім. Петра Могили. Станом на 
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1 червня 2011 р. в Україні функціонувало 12 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисер-
тацій у галузі наук “Державне управління”, у 
т. ч. 8 докторських (дві в Національній ака-
демії державного управління при Президен-
тові України, по одній в її Харківському ре-
гіональному інституті державного управлін-
ня, в Інституті законодавства Верховної 
Ради України, в Академії муніципального 
управління, в Донецькому державному уні-
верситеті управління, в Класичному приват-
ному університеті та в Чорноморському дер-
жавному університеті ім. Петра Могили) і 
4 кандидатських (у Дніпропетровському, 
Львівському, Одеському регіональних інсти-
тутах державного управління Національної 
академії державного управління при Прези-
дентові України, в Івано-Франківському на-
ціональному технічному університеті нафти 
і газу). Чотири з них розташовані в м. Києві. 
У системі Національної академії державного 
управління при Президентові України з її 
регіональними інститутами функціонують 
3 докторські та 3 кандидатські спеціалізова-
ні вчені ради із захисту дисертацій з держав-
ного управління. На ці шість рад у сукупнос-
ті припадає більше 67 % захистів дисертацій. 
За результатами багатоаспектного аналізу 
вітчизняних дисертаційних розвідок у галузі 
наук “Державне управління” виділено сучас-
ну парадигму досліджень в ній, яка має п’ять 
рівнів, зокрема: перший рівень наукових спе-
ціальностей (базові спеціальності: 25.00.01 — 
теорія та історія державного управління; 
25.00.02 — механізми державного управлін-
ня; 25.00.03 — державна служба; 25.00.04 — 
місцеве самоврядування, а також відповідні 
напрями досліджень); другий рівень проб-
лемних сфер досліджень (державотворча, 
адміністративна, економічна, соціальна, гу-
манітарна, політична, правова, екологічна, 
етнонаціональна, історична та ін.); третій рі-
вень базових наукових підходів (філософ-
ський, теоретико-методологічний, науко во-
приклад ний); четвертий рівень критеріїв 
масштабності проблем (міжнародний, дер-
жавний, регіональний, галузевий, місцевий, 
організацій); п’ятий рівень методів дослі-
дження (загальні, спеціальні).

Інституалізація соціології — визнан-
ня соціології за наукову дисципліну шляхом 
створення відповідних кафедр, факультетів, 
інститутів у ВНЗ, дослідницьких інститутів, 
соціологічних періодичних видань, а також 
соціологічних служб в освіті, промисловості, 
державних установах тощо.

Інститут (лат. institutum — встановлен-
ня, установа) — вищий навчальний заклад, 

який реалізує освітні програми вищої про-
фесійної освіти 3 та 4 рівня акредитації, а та-
кож, як правило, освітні програми після ву-
зівської професійної освіти; здійснює підго-
товку, перепідготовку та (або) підвищення 
кваліфікації працівників для певної галузі 
професійної діяльності; проводить фунда-
ментальні та (або) прикладні наукові дослі-
дження.

Інститут права — відособлена група 
юридичних норм, що регулюють однорідні 
суспільні відносини і входять до відповідної 
галузі права. Однак у деяких випадках одні 
й ті самі суспільні відносини регулюються 
нормами різних галузей права. Тоді І. п. мо-
жуть утворювати норми двох і більше галу-
зей права.

Інститут президентства — сукупність 
норм, що встановлюють порядок набуття ста-
тусу, окреслюють правове становище та від-
повідальність президента як вищого органу 
держави. Розглядається передусім як інсти-
тут конституційного права, тому виступає як 
формалізований та юридично закріплений. 
Виходячи з того, що держав но-правовий ін-
ститут включає взаємопов’язані соціальні 
системи, І. п. за своїм характером є соціаль-
ним інститутом, який характеризується тим, 
що: по-перше, є похідним від соціуму (народу, 
суспільства); по-друге, його запровадження 
було викликано потребами суспільства; по-
третє, суспільство може суттєво впливати на 
зміну правових норм, які регулюють відноси-
ни цього інституту.

Інститути державної влади в Украї-
ні — державну владу в Україні здійснюють 
Президент України, Верховна Рада України, 
Уряд України, суди України. 

Інститути спільного інвестування — 
інвестиційні фонди та взаємні фонди інвес-
тиційних компаній, корпоративні інвести-
ційні фонди та пайові інвестиційні фонди, 
створені відповідно до законодавства.

Інституційне оформлення центрів 
су спільного впливу. Виразниками су-
спільних інтересів можуть бути будь-які 
суб’єкти з кола потенційних центрів суспіль-
ного впливу, а саме: групи інтересів та групи 
тиску, громадські або соціальні об’єднання, 
рухи та партії-рухи. Соціальні групи різ-
няться за своїми проявами, типами організо-
ваності та характером, проте для них усіх ха-
рактерним є прагнення реалізувати свій ін-
терес, впливаючи на державну владу. Саме 
тому в західній політологічній літературі 
для позначення цих груп використовують 
термін “групи інтересів” та “групи тиску”. Як 
суспільно-політичний феномен соціально-
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політичні рухи суттєво різняться від полі-
тичних партій. Для політичних партій, по-
перше, основною метою діяльності є отри-
мання всієї повноти влади, тоді як для груп 
інтересів метою діяльності є здійснення 
впливу на певний сегмент влади з метою 
отримати від неї певні політичні рішення та 
їх реалізацію. По-друге, соціальні рухи за-
звичай не мають сильного центру, ієрархіч-
ної структури й дисципліни. Ядром одних 
рухів є самодіяльні ініціативні групи, ін-
ших — комітети або комісії, створені партія-
ми. Вони спираються на неорганізовані 
маси, нерідко підтримуються різними гро-
мадськими організаціями й автономними 
асоціаціями партій. У цілому ж рухи розви-
ваються на основі солідарності й самодіяль-
ності їхніх добровільних учасників, не 
зв’язуючи їх дисципліною. По-третє, групи 
інтересів зазвичай складаються з людей, 
об’єднаних на основі специфічних для всіх 
їх членів цілей, на відміну від партій, які ма-
ють створити комплекс цілей та ідей, що за-
довольняв би потреби якнайширшого кола 
людей, тобто ідейно-політична орієнтація 
груп набагато ширша, а цілі набагато вужчі 
та конкретніші, ніж у партій. Групи інтересів 
можуть займати чітко виражені позиції з 
важливих для них питань, тоді як партії час-
то змушені займати певну “серединну” пози-
цію, яка є результатом позицій різноманіт-
них партій. Саме такі риси груп дають їм 
змогу набути у своєму напрямі значної під-
тримки. Невід’ємною складовою будь-якого 
демократичного суспільства є різноманітні 
об’єднання громадян, соціально-політичне 
призначення яких полягає насамперед у 
тому, що вони допомагають людям розв’я-
зувати проблеми повсякденного життя, від-
кривають широкі можливості для виявлення 
суспільно-політичної ініціативи, здійснення 
функцій самоврядування. Призначення су-
спільних рухів та організацій — виразити й 
представити інтереси людей, що до них на-
лежать, у відносинах між собою та з держа-
вою. Як вважає англійський соціолог Ентоні 
Гідденс, з розвитком політичної культури 
населення, демократії та громадянського 
суспільства соціальні рухи стають такими ж 
типовими, як і формальні бюрократичні 
структури, яким вони протистоять. Природа 
партій загалом і сучасних особливо є подвій-
ною. Нові партії, що виникли як політична 
складова відповідних громадських рухів та 
зберегли безпосередній зв’язок із цими руха-
ми, можуть бути охарактеризовані як партії-
рухи. Саме в цій їх належності одночасно і 
до партій, і до громадських рухів полягає 

структурна амбівалентність, завдяки якій ці 
партії можна розглядати і як центри влади, і 
як центри політичного впливу. Прикладом 
партій-рухів є партії “зелених”. Партії “зеле-
них” виникли на основі відповідних еколо-
гічних рухів і фактично лишилися їх части-
ною, ставши політичним представництвом.

Інституційний підхід — зосередження 
на структурах і формально-правових рисах 
політичної системи. Такий підхід здебільшо-
го нехтує зв’язок між важливими інститу-
ційними структурами і змістом державної 
політики.

Інституційні групи — різновид зацікав-
лених груп, що характеризується організа-
ційною єдністю та згуртованістю. Такі групи 
добре тямлять, як визначати політику, і вмі-
ють доступитися до провідних урядовців; до 
конкретної, безпосередньої мети вони йдуть 
через одержання окремих поступок. Такі 
групи становлять головний інтерес для уря-
ду, оскільки вони є типом групи, що має до-
ступ до системи.

Інституціоналізм — один із напрямів 
західної науки держави і права. Основою 
розгляду проблем суспільства, держави і 
права І. вважає “інституцію”, під якою розу-
міється будь-яке стійке об’єднання людей 
для досягнення певної мети (сім’я, партія, 
трест, церква, профспілка, держава і т. д.). І. 
протиставляє такий підхід до цих проблем, 
як західно-ліберальний індивідуалізм, марк-
систську теорію класів і їх ролі в розвитку 
суспільства. З точки зору І., держава є хоча і 
важливою, але лише однією з багатьох інсти-
туцій, які здійснюють політичну владу (що 
означає, по суті, заперечення єдності і ви-
нятковості державного суверенітету), а пра-
во, створюване державою, є лише одним з 
багатьох прав, тому кожна інституція має 
своє право.

Інструктивні листи — лист, що на-
правляється центральним банком іншим 
банкам з приводу допустимості тих чи ін-
ших операцій або забороняє проведення 
певних операцій.

Інструкція (лат. instructio — повчання, 
пристрій) — 1) підзаконний нормативний 
акт, що видається міністерствами, керівни-
ками інших центральних і місцевих органів 
державного управління в межах їх компе-
тенції на основі та на виконання законів, 
указів, постанов і розпоряджень уряду і ак-
тів вищих органів державного управління; 
2) збір правил, що регламентують певні ас-
пекти виробничо-технічної діяльності.

Інструменти збору даних — способи 
та прийоми, що застосовуються для визна-
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чення джерел інформації та збору даних у 
процесі оцінювання. У якості прикладів 
можна розглянути формалізовані та нефор-
малізовані інтерв’ю, спостереження, опиту-
вання, фокус-групи, експертні оцінки, дослі-
дження конкретних ситуацій (case study), 
огляд літератури.

Інструменти контролю якості — комп-
лекс статистичних методів, що застосовують-
ся для збору й аналізу первинних даних, які 
доцільно використовувати в операційній сис-
темі під час регулювання стабільності перебі-
гу технологічного процесу.

Інструменти управління якістю — 
комплекс статистичних методів управління 
якістю, які дають можливість здійснити ана-
ліз кількісних і якісних даних і застосову-
ються для перетворення вимог споживача на 
параметри якості очікуваного продукту.

Інтеграція (лат. integratio — відновлен-
ня, заповнення) — процес взаємного присто-
сування і об’єднання в єдине ціле організа-
цій, галузей, регіонів або країн і т. п.

Інтегрована корпоративна структу-
ра — договірне об’єднання підприємств з ме-
тою підвищення конкурентоспроможності 
кожного з них (або домінуючого підприєм-
ства) та всього об’єднання на основі балан-
сування інтересів підприємств, що його 
утворюють, шляхом поєднання та ефектив-
ного переміщення ресурсів.

Інтегровані комунікації у виборчій 
кампанії — термін запозичений з комерцій-
ного маркетингу, де він звучить як інтегро-
вані маркетингові комунікації (IMC). Осно-
вна ідея — використання різних інформа-
ційних каналів для того, щоб “вбити” в 
голови виборців одну тезу (або логіку, або 
повідомлення). При цьому досягається 
кілька ефектів. По-перше, зростає інтенсив-
ність впливу, оскільки за допомогою кількох 
інформаційних потоків можна забезпечити 
набагато більшу кількість контактів з ви-
борцем, ніж при використанні одного. По-
друге, досягається велика повнота охоплен-
ня. Жоден з існуючих інформаційних кана-
лів не володіє стовідсотковою повнотою 
охоплення. Використання ж кількох каналів 
комунікації для просування однієї тези дає 
змогу досягти тих виборців, які були б втра-
чені кожним з інформаційних потоків, узя-
тим окремо. По-третє, використання кіль-
кох інформаційних каналів дає можливість 
значно знизити зношуваність повідомлення, 
оскільки кожен з носіїв додає до повідо-
млення ефект новизни.

Інтелектуальна власність — сукуп-
ність правових відносин з приводу володін-

ня, розпорядження та використання продук-
тів інтелектуальної діяльності, виняткові 
права на результати творчої діяльності та за-
соби індивідуалізації. Об’єктами інтелекту-
альної власності, що мають грошове вира-
ження, є: технічне нововведення; запатенто-
вана ідея; новаторське рішення менеджера, 
дизайнера, модельєра; перспективна соці-
альна модель і т. д. Поняття І. в. вперше вве-
дено у 1967 р. Конвенцією про заснування 
Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності. 

Інтенсифікація (від лат. іntensio — поси-
лення) — процес переведення об’єкта в новий 
стан за рахунок покращення використання 
наявних ресурсів. Наприклад, І. роботи уста-
нови (підприємства) — це забез печення роз-
витку за рахунок зростання продуктивності 
праці внаслідок технічного прогресу та орга-
нізаційних змін, заощадливого використання 
трудових та матеріальних ресурсів. У законо-
давчих актах зустрічається поняття І. проце-
су, що має на меті досягнення кращих ре-
зультатів за умови зменшення (незмінності) 
витрат. Поняття І. нерозривно пов’язане з 
ефекти вністю але не тотожне йому. І. є засо-
бом досягнення запланованого рівня ефек-
тивності. Відрізняються категорії ефектив-
ності та І. ще й тим, що ефективність статич-
на, і визначається на певний момент часу, а І. 
динамічна і характеризується темпами змін 
ефективності.

Інтерв’ювання (від англ. interview — 
зустріч, побачення) — опитування, проведе-
не методом інтерв’ю. Передбачає прямий 
контакт інтерв’юера (того, хто проводить 
інтерв’ю) з інтерв’юйованим (опитуваним), 
причому бесіда ведеться за визначеним 
планом, а відповіді на питання записує 
інтерв’юер.

Інтергенераційна мобільність — змі-
ни соціального статусу дітей порівняно з со-
ціальним статусом батьків, тобто, якщо соці-
альний статус сина (доньки) такий самий, як 
і соціальний статус батька (матері), то І. м. 
відсутня, а якщо соціальні статуси дітей і 
батьків відрізняються, ми спостерігаємо І. м. 

Інтереси державні — форма відобра-
ження суспільних потреб. Потреби визнача-
ються конкретними для кожної держави 
внутрішніми та зовнішніми умовами їх існу-
вання, такими, напр., як особливості геогра-
фічного положення, розмір території, забез-
печеність сировиною, рівень індустріаліза-
ції, продуктивність сільського господарства, 
національний склад населення, історичні 
традиції, місце в системі міжнародних відно-
син тощо.

Інструменти контролю якості
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Інтереси національні — сукупність 
збалансованих інтересів людини (громадя-
нина), суспільства, держави урізних сферах 
їх життєдіяльності, реалізація яких гарантує 
збереження національних цінностей, дер-
жавний суверенітет, територіальну ціліс-
ність та прогресивний суспільно-політичний 
і соціально-економічний розвиток, вихідний 
пункт політики національної безпеки та 
основа формування національних цілей і 
пріоритетів. І. н. формуються на основі на-
ціональних цінностей з урахуванням особ-
ливостей та умов соціально-економічного 
розвитку, політичного устрою держави, її 
місця та ролі у міжнародному поділі праці, 
специфіки історичного та культурного роз-
витку, географічного положення, ресурсних 
можливостей і, як правило, мають своє відо-
браження у законах, концепціях, стратегіях, 
інших нормативних актах як об’єктивні по-
треби розвитку суспільства. Так, згідно з 
чинним законодавством України І. н. — жит-
тєво важливі матеріальні, інтелектуальні і 
духовні цінності українського народу як но-
сія суверенітету і єдиного джерела влади в 
Україні, визначальні потреби суспільства і 
держави, реалізація яких гарантує держав-
ний суверенітет України та її прогресивний 
розвиток.

Інтереси особистості. Відповідно до 
ст. 3 Конституції України “Людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю. Права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відпові-
дає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави”. 
І. о. — усвідомлені індивідом потреби в необ-
хідних для його існування та розвитку мате-
ріальних і духовних життєвих ресурсах 
(власність, соціальний статус, влада, тери- 
торія та ін.), які виступають головними мо- 
тивами його суспільної діяльності. Ступінь 
реалізації І. о. визначає її соціальний статус, 
соціальне самопочуття, самооцінку. Базови- 
ми І. о. є такі, що пов’язані з її свободою, без-
пекою, добробутом, законністю, справедли-
вістю, мирним життям в умовах демократії. 
Найбільш сприятливі умови для реалізації 
І. о. створюються в демократичних країнах.

Інтереси політичні (від лат. interest — 
мати значення) — першопричина, один з 
найголовніших важелів політичної діяль-
ності, що криються за безпосередніми спо-
нуканнями націй, народів, соціальних груп, 
особистостей, створених ними організацій, 

які беруть участь у політиці. Усвідомлення 
суб’єктами політики цих І. п. і реалізація їх у 
політичній діяльності, створення механізму 
такого втілення забезпечують політичну ста-
більність у суспільстві, а отже, і нормаль- 
ний природний еволюційний розвиток полі-
тики, втілення в ній політичних потреб.

Інтеріоризація (від лат. internus — 
внут рішній) — формування внутрішньої 
структури людської психіки, процес переве-
дення елементів зовнішнього світу у внут-
рішнє “я” особистості. Результат І. — сфор-
мована індивідуальність.

Інтернатура — прийнята в більшості 
країн світу форма післядипломного стажу-
вання лікарів — випускників медичних вузів 
за фахом при клініках і лікарнях. 

Інтернет-магазин — засіб для пред-
ставлення або реалізації товару, роботи чи 
послуги шляхом вчинення електронного 
правочину.

Інтернування (фр. interner — вводити 
на проживання) — примусове видворення 
іноземних громадян в особливі місця посе-
лення воюючою або нейтральною стороною 
у зв’язку зі збройним конфліктом. V Гаазька 
конвенція про права і обов’язки нейтраль-
них держав і осіб у сухопутній війні 1907 р. 
передбачила право і обов’язок нейтральної 
держави, яка прийняла на свою територію 
війська, військовополонених, хворих або по-
ранених воїнів, що належать до воюючих ар-
мій, розмістити їх в місцях, по можливості 
далеких від театру військових дій. Піддані І. 
війська і особи повинні роззброюватися і по-
міщатися на розсуд нейтральної сторони, що 
їх прийняла, в табори, фортеці та інші при-
стосовані до того місця. І. підлягають також 
військові кораблі воюючих країн і їх екіпажі, 
які опинилися в портах нейтральних держав 
і відмовилися їх покинути. Витрати за зміс-
том інтернованих відшкодовуються у зв’язку 
з мирним врегулюванням збройного кон-
флікту.

Інтерпеляція (від лат. interpellatio — пе-
реривання промови, порушення) — одна з 
форм притягнення уряду до політичної від-
повідальності (парламентський контроль за 
урядовою діяльністю). І. — це сформульова-
на одним або групою депутатів і подана у 
письмовій формі вимога (офіційний запит) 
до окремого міністра чи голови уряду дати 
пояснення з приводу суспільно важливого 
конкретного питання або загальної політики.

Інтерпол — скорочена назва Міжнарод-
ної організації кримінальної поліції. Рішен-
ня про створення І. було прийнято на кон-
гресі в Монако у 1914 р. Фактично І. був 

Інтерпол



280

створений тільки у 1923 р., коли був прийня-
тий його перший статут (нова редакція ста-
туту прийнята у 1956 р). У даний час штаб-
квартира І. знаходиться в Парижі. Вищим 
органом І. є Генеральна асамблея, в якості 
постійних спеціальних органів діють Гене-
ральний секретаріат і національні централь-
ні бюро. І. виступає в якості міжнародного 
центру реєстрації злочинців, а також здій-
снює координацію міжнародного розшуку 
злочинців (підозрюваних, осіб, зниклих без-
вісти, викрадених цінностей). 

Інтерпретаційна діяльність — правова 
форма діяльності органів публічної влади, 
яка полягає у з’ясуванні й роз’ясненні істин-
ного змісту прийнятих нормативних актів; 
завершується прийняттям інтерпретаційно-
го акта (акта тлумачення).

Інтерпретація (тлумачення) зако-
ну — діяльність державних органів, різних 
організацій, окремих громадян щодо з’ясу-
вання і роз’яснення дійсного змісту загаль-
нообов’язкової волі законодавця, вираженої 
в нормах права.

Інтерфейс (англ. interface) — програмна 
і апаратна підтримка взаємодії між абонен-
тами типу пристрій — пристрій, пристрій — 
програма, програма — людина.

Інтрагенераційна мобільність — змі-
ни соціального статусу індивіда протягом 
його (її) життя, насамперед, йдеться про змі-
ни професійного статусу, тобто кар’єри інди-
віда. Один і той самий індивід може демон-
струвати наявність І. м., її відсутність та на-
впаки.

Інтрапренерство — стиль управління, 
який інтегрує ринкові підходи до управлін-
ня, партнерство з приватним сектором, 
службове підприємництво, втілення підпри-
ємницького духу в діяльності, упроваджен-
ня механізмів конкуренції, інноваційність і 
творчість при прийнятті рішень, динамізм у 
роботі. Термін І. в теорію та практику управ-
ління ввів американський дослідник Г. Пін-
чоту, окресливши ним різновид сучасної 
компанії, що є самоорганізуючою системою, 
підрозділи і працівники якої мають надзви-
чайні, порівняно з традиційними корпора-
тивними структурами, можливості та свобо-
ду дій.

Інтрига політична — збіг у часі і про-
сторі низки різнопорядкових політичних по-
дій і процесів, який завдає якісно новий на-
прям розвитку політичної ситуації. Як пра-
вило, вона є результатом цілеспрямованих 
зусиль гри політичних сил або окремих по-
літичних діячів для досягнення власних по-
літичних цілей.

Інфляція — надмірне збільшення маси 
паперових грошей, що перебувають в обігу, 
порівняно з масою реально пропонованого 
товару й послуг, ціни на які зростають через 
падіння купівельної спроможності грошей.

Ін-фоліо — формат видань, за яким роз-
мір сторінки становить половину стандарт-
ного паперового аркуша.

Інформатика — наука, що вивчає струк-
туру і загальні властивості інформації, а та-
кож питання, пов’язані з її пошуком, збері-
ганням, переробкою, передачею та викорис-
танням в різних сферах діяльності людини.

Інформаційна безпека — стан захище-
ності інформаційного середовища суспіль-
ства, що забезпечує її формування, викорис-
тання і розвиток в інтересах громадян, орга-
нізацій, держави.

Інформаційна блокада (у виборчій 
кампанії) — блокування інформаційних зу-
силь інших кандидатів, один з можливих ва-
ріантів контр-технологій. Чим менше вибор-
ці знають про кандидата, тим менше шансів 
у нього перемогти на виборах. Але блокува-
ти можна не тільки агітацію “за”, а й агітацію 
“проти”. У даному випадку І. б. набуває виду 
“заборони на критику”. Першим видом І. б., 
звичайно, має сенс назвати всілякі види цен-
зури — від досить жорстких, таких як то-
тальна монополія на інформацію, до досить 
“м’яких”, таких як система заборон на теми. 
Інший вид І. б. називається “зачисткою” 
округу. Під час виборчої кампанії деякі шта-
би наймають штат “мисливців” за чужою агі-
таційною продукцією. В їх обов’язки вхо-
дить зривати і псувати зовнішню агітацію 
(псувати білборди, зрізати розтяжки, зрива-
ти зовнішні листівки), витягувати з пошто-
вих скриньок листівки і буклети тощо.

Інформаційна війна (у виборчій кам-
панії) — у загальному випадку діяльність, 
спрямована на завоювання громадської дум-
ки, яка має на меті контроль над масовою 
свідомістю, над емоціями мас. Причому су-
перником у цій війні може бути як інша сто-
рона, яка бажає контролювати масову свідо-
мість, так і самі носії цієї свідомості (тоталі-
тарний контроль). 

Інформаційна продукція — матеріалі-
зований результат інформаційної діяльності, 
призначений для задоволення потреб суб’єк-
тів інформаційних відносин. Інформаційною 
послугою є діяльність з надання І. п. спожи-
вачам з метою задоволення їхніх потреб.

Інформаційна технологія — сукуп-
ність методів, виробничих процесів і 
програмно-технічних засобів, об’єднаних у 
технологічний комплекс, забезпечує збір, 

Інтерпретаційна діяльність
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створення, зберігання, накопичення, оброб-
ку, пошук, висновок, копіювання, передачу і 
поширення інформації.

Інформаційне видання — видання, що 
містить систематизовані відомості про доку-
менти (опублікованих, неопублікованих) 
або результат аналізу і узагальнення відо-
мостей, представлених у першоджерелах, що 
випускається організацією, яка здійснює 
науково-інформаційну діяльність, у тому 
числі органами НТІ.

Інформаційне забезпечення — орга-
ніза ційно-правовий метод діяльності органів 
публічної влади, який полягає у роботі щодо 
збору, обробки й оцінки інформації, потріб-
ної для прийняття владних рішень.

Інформаційне забезпечення систем 
управління — поєднання всієї інформації, 
що використовується, специфічних засобів і 
методів її обробки, а також діяльності фахів-
ців з ефективного використання даних, відо-
мостей, знань в організації управління кон-
кретною управлінською системою.

Інформаційне суспільство — концеп-
ція постіндустріального суспільства, нова іс-
торична фаза розвитку цивілізації, у якій го-
ловними продуктами виробництва є інфор-
мація та знання. Основою концепції 
пост індустріального суспільства є оцінка но-
вого глобального соціуму, який радикально 
відрізняється від суспільства, пануючого у 
світі протягом кількох століть і побудовано-
го на перевагах матеріального виробництва. 
У цій концепції підкреслюється насамперед 
втрата керівної ролі матеріального виробни-
цтва і розвиток сектору інформаційних про-
дуктів та послуг, інший характер людської 
діяльності, трансформовані типи ресурсів, 
залучених у виробничий сектор, а також іс-
тотна модифікація традиційної соціальної 
структури. Нова доктрина збагатила наукові 
уявлення про глобальне суспільство, вияви-
ла цілу низку фундаментальних явищ, які 
раніше не отримали належного осмислення. 
Термін І. с. вперше було використано в пра-
цях М. Махнуп, Т. Умесао, Й. Масуда.

Інформаційний потік (у виборчій кам-
панії) — контрольована з боку штабу кому-
нікація з виборцями. Створення інформа-
ційних каналів і менеджмент І. п. є однією з 
найбільш значних складових передвиборної 
кампанії. І. п. — це послідовність агітаційних 
повідомлень, доносимих до виборця засоба-
ми того чи іншого інформаційного каналу. 
Інформаційний канал робить акцент на фор-
мальній стороні (як доносити), а в І. п. вели-
ку роль відіграє змістовна сторона (що доно-
сити). 

Інформаційний ресурс уповноваже-
ного органу — сайт, наповнення якого здій-
снює уповноважений орган та на якому на-
даються безоплатні консультації з питань за-
купівель, доступ до якого здійснюється 
через мережу Інтернет.

Інформаційні електронні послуги — 
платні або безоплатні послуги щодо оброб-
лення та зберігання інформації, що нада-
ються дистанційно з використанням інфор-
ма ційно-телекомунікаційних систем за 
інди ві дуальним запитом їх одержувача.

Інформаційні служби органів дер-
жавної влади та органів місцевого са-
моврядування — структурні підрозділи 
цих органів, що виконують інформаційно-
аналітичні функції та забезпечують зв’язки 
із засобами масової інформації, громад-
ськістю.

Інформація — будь-які відомості та/
або дані, які можуть бути збережені на мате-
ріальних носіях або відображені в електрон-
ному вигляді.

Інформація з обмеженим доступом. 
Інформацією з обмеженим доступом є кон-
фіденційна, таємна та службова інформація. 
До І. з о. д. не можуть бути віднесені такі ві-
домості: 

— про стан довкілля, якість харчових 
продуктів і предметів побуту; 

— про аварії, катастрофи, небезпечні 
природні явища та інші надзвичайні 
ситуації, що сталися або можуть ста-
тися і загрожують безпеці людей; 

— про стан здоров’я населення, його 
життєвий рівень, включаючи харчу-
вання, одяг, житло, медичне обслуго-
вування та соціальне забезпечення, а 
також про соціально-демографічні по-
казники, стан правопорядку, освіти і 
культури населення; 

— про факти порушення прав і свобод 
людини, включаючи інформацію, що 
міститься в архівних документах ко-
лишніх радянських органів державної 
безпеки, пов’язаних з політичними ре-
пресіями, Голодомором 1932–1933 рр. 
в Україні та іншими злочинами, вчи-
неними представниками комуністич-
ного та/або націонал-соціа лістич ного 
(нацистського) тоталітарних режимів;

— про незаконні дії органів державної 
влади, органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових та службових осіб; 

— щодо діяльності державних та кому-
нальних унітарних підприємств, гос-
подарських товариств, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків ак-

Інформація з обмеженим доступом
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цій (часток) належать державі або те-
риторіальній громаді, а також госпо-
дарських товариств, 50 і більше від-
сотків акцій (часток) яких належать 
господарському товариству, частка 
держави або територіальної громади в 
якому становить 100 відсотків, що під-
лягають обов’язковому оприлюднен-
ню відповідно до закону;

— інші відомості, доступ до яких не може 
бути обмежено відповідно до законів 
та міжнародних договорів України, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

І. з о. д. може бути поширена, якщо 
вона є су спільно необхідною, тобто є пред-
метом су спільного інтересу, і право громад-
ськості знати цю інформацію переважає по-
тенційну шкоду від її поширення. 

Інформація не може бути викорис-
тана: для закликів до повалення конститу-
ційного ладу, порушення територіальної ці-
лісності України, пропаганди війни, насиль-
ства, жорстокості, розпалювання між етнічної, 
расової, релігійної ворожнечі, вчинення теро-
ристичних актів, посягання на права і свобо-
ди людини. 

Інформація про виробника (вико-
навця, продавця) — відомості, що подають-
ся виробником споживачеві, про найменуван-
ня та місцезнаходження свого підприємства. 
Крім того, торгові підприємства і підприєм-
ства побутового обслуговування обов’язково 
повинні вказувати профіль і форми організа-
ції їх діяльності, режим роботи.

Інформація про громадян (персо-
нальні дані) — відомості про факти, події і 
обставини життя громадянина, що дають 
можливість ідентифікувати його особис-
тість. Персональні дані відносяться до кате-
горії конфіденційної інформації. Не допус-
каються збір, зберігання, використання та 
поширення інформації про приватне життя, 
а також інформація, яка порушує особисту 
таємницю, сімейну таємницю, таємницю 
листування, телефонних переговорів, по-
штових, телеграфних та інших повідомлень 
фізичної особи без її згоди, крім як на під-
ставі судового рішення. 

Інформація про товари (роботи, по-
слуги) — відомості, що забезпечують мож-
ливість компетентного вибору товарів (ро-
біт, послуг). Така інформація обов’язково 
повинна містити: перелік основних спожив-
чих властивостей товарів (робіт, послуг), на-
йменування стандартів, обов’язковим вимо-
гам яких повинні відповідати товари, гаран-
тійні зобов’язання виробника, правила і 

умови безпечного використання товарів (ро-
біт, послуг), термін служби, адреси підпри-
ємств, які виробляють ремонт, необхідну 
технічну документацію.

Інформація про фізичну особу 
(персональні дані) — відомості чи сукуп-
ність відомостей про фізичну особу, яка 
ідентифікована або може бути конкретно 
ідентифікована. Не допускаються збиран-
ня, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, еко-
номічного добробуту та захисту прав люди-
ни. До конфіденційної І. п. ф. о. належать, 
зокрема, дані про її національність, освіту, 
сімейний стан, релігійні переконання, стан 
здоров’я, а також адреса, дата і місце наро-
дження.

Інформація, що становить комер-
ційну таємницю, — науково-технічна, 
технологічна, виробнича, фінансово-еко-
номічна або інша інформація (у тому числі 
секрети виробництва (ноу-хау)), яка має 
дійсну або потенційну комерційну цінність 
завдяки невідомості її третім особам, до 
якої немає вільного доступу на законній 
підставі і відносно якої власником такої ін-
формації введений режим комерційної та-
ємниці.

Інші види правової допомоги — види 
адвокатської діяльності з надання правової 
інформації, консультацій і роз’яснень з пра-
вових питань, правового супроводу діяльнос-
ті клієнта, складення заяв, скарг, процесуаль-
них та інших документів правового характе-
ру, спрямованих на забезпечення реалізації 
прав, свобод і законних інтересів клієнта, не-
допущення їх порушень, а також на сприяння 
їх відновленню в разі порушення.

Іпотека (грец. hypotheke — застава) — 
застава нерухомого майна (земельних діля-
нок, підприємств, будівель, споруд, квартир 
та ін.). Договір про І. підлягає нотаріальному 
посвідченню та повинен бути зареєстрова-
ний у порядку, встановленому для реєстрації 
угод з відповідним майном.

Іпотечна облігація — облігація, за 
якою виконання зобов’язань емітента забез-
печене іпотечним покриттям у порядку, 
встановленому законодавством. Засвідчує 
внесення грошових коштів її власником і 
підтверджує зобов’язання емітента відшко-
дувати йому номінальну вартість цієї облі-
гації та грошового доходу в порядку, вста-
новленому законодавством та проспектом 
емісії, а в разі невиконання емітентом 
зобов’язань за І. о. надає її власнику право 

Інформація не може бути використана



283

задовольнити свою вимогу за рахунок іпо-
течного покриття.

Іпотечний банк — банк, який видає 
довгострокові позички під заставу нерухо-
мості — землі і міських будівель. 

Іпотечний житловий кредит — фінан-
совий кредит, що надається фізичній особі 
банківською чи іншою фінансовою устано-
вою відповідно до закону строком не менш 
як на п’ять повних календарних років для 
фінансування витрат, пов’язаних з придбан-
ням квартири (кімнати) чи житлового бу-
динку (його частини) або будівництвом 
житлового будинку (його частини), що нада-
ються у власність позичальника, з прийнят-
тям кредитором такого житла (землі, що 
знаходиться під таким житловим будинком, 
у тому числі присадибної ділянки) у заставу.

Іпотечний кредит — довгостроковий 
кредит, що видається банком під заставу не-
рухомості.

Іпотечний сертифікат — іпотечний 
цінний папір, забезпечений іпотечними ак-
тивами або іпотеками.

Історико-архітектурний опорний 
план — узагальнюючий документ науково-
пошу кових досліджень містобудівного утво-
рення чи історичного населеного місця, в 
якому графічно на топооснові зафіксовані й 
систематизовані за видами об’єкти культур-
ної спадщини.

Історико-архітектурні заповідні те-
риторії — історично сформовані і розплану-
вально визначені частини історичних посе-
лень, що зберегли традиційний (історично 
успадкований) характер середовища та 
архітектурно-містобудівну спадщину, охоро-
няються державою, відносяться до земель 
історико-культурного призначення, але не 
вилучаються з господарського використання.

Історико-культурні заповідники — 
розпланувально і просторово відокремлені в 
структурі населеного місця або розташовані 
поза ним комплекси (ансамблі) об’єктів 
історико-культурної спадщини, які мають 
визначну історико-культурну цінність та 
охороняються державою з метою збережен-
ня, реставрації, наукової та культурно-
просвітницької діяльності, відносяться до 
земель історико-культурного призначення і 
вилучаються з усіх видів господарського ви-
користання.

Історична пам’ять — феномен свідо-
мості, який виступає у формі історичних та 
культурних стереотипів, міфів, символів, по-
глядів, відчуттів, настроїв, уявлень та оцінок 
подій минулого. Носіями І. п. одночасно є як 
суспільство в цілому, так і окремі соціально-

демографічні, соціально-професійні та етно-
соціальні групи, а також окремі індивіди. І. 
п. забезпечує трансляцію культурної спад-
щини, її інтеграцію в сучасні соціокультурні 
реалії, діалектичний синтез традиції і нова-
ції, регулювання соціокультурної практики. 
І. п. існує як на суспільному, так і на індиві-
дуальному рівні, виступає регулятором між-
культурної комунікації, інструментом соціо-
культурного пізнання, засобом ідентифікації 
та самоідентифікації, інтеграційним чинни-
ком та ціннісним орієнтиром. Сутнісною ха-
рактеристикою І. п. є її одночасна сталість та 
мобільність, прагнення до міжкультурного 
діалогу та бажання залишитися у рамках до-
мінантної соціокультурної парадигми. І. п. 
виявляється у звичках, побуті, культурі, 
ставленні до інших народів, політичних по-
глядах тощо, може містити як цивілізаційні 
архетипи, так і архетипи, властиві тільки 
певному суспільству чи конкретному індиві-
ду. І. п. завжди присутня в національній сві-
домості індивідів та груп, визначає напрями 
суспільного розвитку, відіграє важливу роль 
у формуванні нації, виявляє здатність впли-
вати на соціалізацію та ідентифікацію інди-
відів на національному рівні та є потужним 
засобом мобілізації національної свідомості. 
Пріоритетами державної політики в Україні 
у цій сфері є: досягнення спільного суспіль-
ного бачення історії, соціального консенсусу 
навколо її знакових подій, “примирення” 
протилежних бачень минулого; публічна де-
монстрація органами державної влади, полі-
тичними силами, національною елітою пова-
ги до української історії, прагнення віднови-
ти історичну пам’ять та справедливість; 
належне вшанування визначних історичних 
подій і постатей, гуртування навколо них 
суспільної думки шляхом залучення широ-
кої громадськості до участі в офіційних ри-
туалах, публічних акціях, святкуваннях 
тощо; модернізація українського історично-
го наративу, державна підтримка вітчизня-
ної історіографії, підняття престижності 
професії історика; інтеграція української іс-
торіографії у європейський та світовий нау-
ковий контекст; сприяння розвитку вітчиз-
няної археології, історичних архівів, музей-
ної справи, краєзнавства, історичного 
туризму; відродження та збереження націо- 
нальних святинь, пам’яток історії, історико-
культурних заповідників; удосконалення 
стандартів викладання курсу історії України 
у навчальних закладах.

Історична соціологія — напрям соціо-
логії, що вивчає історичний процес розви-
тку суспільства, соціальних систем, інсти-
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тутів і явищ, розробляючи та застосовуючи 
соціологічні теорії історичного розвитку та 
соціологічні методи аналізу історичних да-
них. І. с. є перспективною галуззю, яка має 
сприяти налагодженню міждисциплінарної, 
концептуальної та методологічної взаємодії 
між сучасними соціальними науками. Саме 
І. с., поєднуючи минуле, сучасне та майбут-
нє у предметному полі однієї наукової дис-
ципліни, відкриває можливості для розви-
тку цілісного холістичного підходу до ви-
вчення феномена соціального. І. с. глибоко 
вкорінена як у суто теоретико-історичну, 
так і в соціологічну традицію. Розвиток ме-
тодологічної та концептуальної взаємодії 
між історією та соціологією, а також між 
дослідниками, які працюють, дотримую-
чись традицій цих соціальних наук, безу-
мовно, сприятиме відкриттю нових пред-
метних сфер спільних досліджень та фор-
муванню якісно нових підходів до вже 
відомих історичних даних. Зокрема, ци-
клічна парадигма І. с. дає можливість більш 
адекватно враховувати чинник суттєвого 
ускладнення самої соціальної природи, 
тому зазначений підхід відкриває широкі 
методологічні можливості для використан-
ня сучасних дослідницьких процедур. 
Особ ливо це стосується проблеми подаль-
шого вкорінення І. с. у мережі галузевих со-
ціологій. Саме цей напрям видається най-
більш перспективним з огляду на інтенси-
фікацію та якісне наповнення творчого 
діалогу між істориками та соціологами.

Історичне населене місце — населене 
місце, яке зберегло повністю або частково іс-
торичний ареал і занесене до Списку істо-
ричних населених місць України. 

Історичний ареал населеного міс-
ця — частина населеного місця, що збере-
гла об’єкти культурної спадщини і пов’язані 
з ними розпланування та форму забудови, 
які походять з попередніх періодів розви-
тку, типові для певних культур або періодів 
розвитку. 

Історичний науковий підхід — загаль-
ний метод дослідження, який виходить з іс-
торичної парадигми та чинників (політич-
них, економічних, соціальних, культурних 
тощо), що впливають на суспільний розви-
ток, та допомагає відстежувати такий вплив 
у часовому просторі, передбачити та аналізу-
вати його еволюцію, адекватну викликам 
часу. Ґрунтуючись на тому, що система ін-
ститутів суспільного управління у кожен іс-
торичний період визначається конкретними 
суспільно-економічними і суспільно-полі-
тичними чинниками, притаманними цим пе-

ріодам, І. н. п. дає можливість установити 
переваги й недоліки обраної сьогодні в Укра-
їні моделі суспільного розвитку та окресли-
ти підходи щодо її вдосконалення.

Історичні об’єкти — будинки, споруди, 
їх комплекси (ансамблі), окремі поховання 
та некрополі, місця масових поховань по-
мерлих та померлих (загиблих) військово-
службовців (у тому числі іноземців), які за-
гинули у війнах, внаслідок депортації та по-
літичних репресій на території України, 
місця бойових дій, місця загибелі бойових 
кораблів, морських та річкових суден, у тому 
числі із залишками бойової техніки, озбро-
єння, амуніції тощо, визначні місця, 
пов’язані з важливими історичними подія-
ми, з життям та діяльністю відомих осіб, 
культурою та побутом народів. 

Історія державно-управлінських ре-
форм в Україні. Охоплює реформування 
систем державного управління та місцевого 
самоврядування, а також механізмів взаємо-
дії цих систем з громадськістю в процесах 
управління у період з 1991 р. до сьогодні. 
При цьому реформування системи держав-
ного управління розуміють досить широко. 
Це реформаторські зміни: системи органів, 
що включає інститут глави держави, органи 
законодавчої і виконавчої влади, конститу-
ційного та адміністративного судочинства, 
прокуратури; управлінської діяльності за-
значеної системи органів як поєднання полі-
тичних, правових та адміністративних функ-
цій. В І. д.-у. р. У. можна виділити такі основні 
етапи: суперечливий процес становлення сис-
тем державного управління та місцевого са-
моврядування (1991–1996 рр.); прийняття 
Конституції України 1996 р., розробка, від-
повідно до нових конституційних засад, 
Концепції адміністративної реформи в Укра-
їні та процес реалізації її положень (1996–
2003 рр.); підготовка і впровадження змін до 
Конституції України (2003–2004 рр.); теоре-
тичний пошук шляхів подальших державно-
управлінських перетворень у поєднанні із 
застоєм у практиці реформування (2005–
2009 рр.); повернення до конституційної мо-
делі 1996 р. та наступний етап державно-
управлінських реформ (2010–2011 рр.). У 
межах етапу становлення систем державного 
управління та місцевого самоврядування 
можна виділити такі основні події: перетво-
рення Ради Міністрів УРСР у Кабінет Міні-
стрів УРСР та введення посади Президента 
УРСР (1991 р.), визначення статусу і засад 
діяльності цих інститутів, які потім 
еволюціо нували вже у незалежній Україні; 
утворення Конституційного Суду України 
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(1992 р.); формування нової структури сис-
теми ЦОВВ на початку 1992 р.; запрова-
дження системи місцевих державних адмі-
ністрацій на чолі з представниками Прези-
дента України (1992 р.); прийняття Закону 
України “Про місцеві Ради народних депута-
тів та місцеве і регіональне самоврядування” 
(1992 р.); прийняття Закону України “Про 
державну службу” (1993 р.), що заклав осно-
ви формування професійної державної 
служби; ліквідацію місцевих державних ад-
міністрацій з передачею їх повноважень ви-
конкомам місцевих рад (1994 р.); укладення 
Конституційного договору між Верховною 
Радою України та Президентом України про 
основні засади організації та функціонуван-
ня дер жав ної влади і місцевого самовряду-
вання в Україні (1995 р.); відновлення систе-
ми місцевих державних адміністрацій з при-
йняттям Конституційного договору (1995 р.); 
невдалу спробу реорганізації системи ЦОВВ 
шляхом їх поділу на функціональні та галу-
зеві (1995–1996 рр.). Загальним здобутком 
періоду 1991–1996 рр. стало становлення 
нової вітчизняної системи державного 
управління, чітке виділення та формування 
її вищого, центрального і місцевого рівнів, 
налагодження зв’язків у ній. Разом з тим 
сформована система характеризувалася ба-
гатьма недоліками. Серед чинників, які пе-
решкоджали у даний період створенню 
ефективної і дієздатної управлінської систе-
ми, доцільно, насамперед, виділити непослі-
довність відповідної політики реформуван-
ня. Зокрема, вищий і місцевий рівні вико-
навчої влади тричі зазнавали перетворень, і 
кожного разу це означало докорінну зміну 
наявних моделей організації. Реформи та-
кож не відзначалися системністю. Конститу-
ційні зміни здійснювалися у відриві від ін-
ших перетворень системи державного управ-
ління, а її центральний рівень взагалі 
змінювався досить хаотично в режимі реагу-
вання на виникнення проблем. Прийняття 
28 червня 1996 р. Конституції України ви-
значило основи нової моделі управління 
державою і зумовило потреби здійснення 
державно-управлінських реформ відповідно 
до нових конституційних засад, перш за все, 
шляхом прийняття базових законів про Ка-
бінет Міністрів України, центральні органи 
виконавчої влади та місцеві державні адміні-
страції. Роботу над ними розпочали підроз-
діли Адміністрації Президента України та 
урядовий апарат. На противагу цьому, в пар-
ламенті розпочалася робота з підготовки 
аналогічних законопроектів. У результаті на 
розгляд Верховної Ради України були внесе-

ні альтернативні законопроекти. Вони вия-
вилися концептуально різними, що призве-
ло до протистояння між главою держави і 
парламентом. У таких умовах Президент 
України у зверненні до парламенту у березні 
1997 р. офіційно висловив тезу про гостру 
необхідність проведення глибокої адміні-
стративної реформи. Для забезпечення ре-
альних зрушень у її здійсненні була створена 
Державна комісія з проведення в Україні ад-
міністративної реформи. Комісія у березні 
1998 р. ухвалила Концепцію адміністратив-
ної реформи в Україні, що набула офіційно-
го статусу Указом Президента України від 
22 липня 1998 р. № 810/98. Перед цим у 
травні 1997 р. був прийнятий Закон України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, що 
визначив систему та гарантії місцевого само-
врядування в Україні, засади організації та 
діяльності, правового статусу і відповідаль-
ності органів та посадових осіб місцевого са-
моврядування. Концепція адміністративної 
реформи в Україні, фактично, стала доку-
ментом, який у довгостроковій перспективі 
визначив державну політику реформування 
у відповідній сфері. Саме з реалізацією по-
ложень цієї концепції були в основному 
пов’язані процеси подальших державно-
управлінських перетворень протягом 1998–
2003 рр. До основних подій у цей період мож-
на віднести такі: прийняття у квітні 1999 р. 
Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, що визначив організацію, повнова-
ження та порядок діяльності цих адміністра-
цій; створення у грудні 1999 р. Секретаріату 
Кабінету Міністрів України шляхом реорга-
нізації його апарату, який був ліквідований; 
комплексну струк тур но-функціональну пе-
ребудову системи ЦОВВ у грудні 1999 р.; 
створення у лютому 2000 р. урядових комі-
тетів та зміну, у зв’язку з цим, схеми при-
йняття рішень Кабінету Міністрів України; 
запровадження у травні 2001 р. інституту 
державних секретарів та розмежування по-
сад політичних діячів і державних службов-
ців; прийняття у червні 2001 р. Закону Укра-
їни “Про службу в органах місцевого само-
врядування”; ліквідацію у травні-червні 
2003 р. інституту державних секретарів, що 
зумовило незавершеність розмежування по-
літичного та адміністративного керівництва 
в міністерствах. Загалом реалізація поло-
жень Концепції адміністративної реформи в 
Україні виявилася фрагментарною. Лише 
близько їх третини було втілено так, як пе-
редбачалося. Зазначені нововведення не 
були підкріплені іншими змінами, необхід-
ними для повної реалізації відповідних ідей 
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концепції. Дві третини положень були або 
взагалі не реалізовані, або реалізовані з пев-
ними, подекуди значними, відхиленнями. 
Внаслідок цього стосовно майже усіх заде-
кларованих цілей адміністративної реформи 
або взагалі не було отримано помітних ре-
зультатів, або вдалося досягти лише частко-
вих результатів. Головні зміни у сфері судо-
вої влади, що стосувалися системи держав-
ного управління, у період 1996–2003 рр. 
включали: прийняття у жовтні 1996 р. суттє-
во нового Закону України “Про Конститу-
ційний Суд України”; прийняття у лютому 
2002 р. Закону України “Про судоустрій 
України”, що визначив, серед іншого, засади 
організації та здійснення адміністративного 
судочинства, а також систему адміністратив-
них судів; утворення у жовтні 2002 р. Вищо-
го адміністративного суду України. Наступ-
ний етап реформування розпочався у берез-
ні 2003 р., коли Президент України ініціював 
конституційні зміни. Процес їх підготовки 
та впровадження відбувався суперечливо та 
конфліктно. Загалом було вироблено 5 аль-
тернативних законопроектів, але до черго-
вих президентських виборів жоден з них не 
був прийнятий Верховною Радою України. 
Зрештою, прийняття Закону України “Про 
внесення змін до Конституції України” у 
грудні 2004 р. стало наслідком вимушеного 
компромісу між провладними та опозицій-
ними силами парламенту. Цей Закон запро-
вадив з 1 січня 2006 р. нову конституційну 
модель державного управління. Зазначені 
конституційні зміни актуалізували пошук 
шляхів подальших державно-управлінських 
перетворень, який, щоправда, відбувався в 
основному у теоретичній площині. Зокрема, 
у першій половині 2005 р. було розроблено 
Засади адміністративно-територіальної ре-
форми в Україні. Відбулося оприлюднення 
та широке обговорення відповідного матері-
алу, проте він не втілився у вигляді офіційно 
затвердженої стратегії або концепції адмі-
ністративно-територіальної реформи. У 
2006 р. була оприлюднена біла книга “Ре-
форма публічної адміністрації в Україні”, у 
підготовці якої брали участь як державні ор-
гани, так і громадські організації. Документ 
відобразив позицію Національної ради з пи-
тань державного управління та місцевого са-
моврядування щодо подальшого здійснення 
адміністративної реформи, проте він також 
залишився тільки науково-аналітичним ма-
теріалом. Протягом 2008–2009 рр. під керів-
ництвом Секретаріату Кабінету Міністрів 
України був напрацьований проект нової 
Концепції реформування публічної адміні-

страції в Україні, але, знов-таки, її офіційно-
го затвердження не відбулося. Нарешті, слід 
згадати проект Закону України “Про внесен-
ня змін до Конституції України” № 4290 від 
31 березня 2009 р., який був внесений Пре-
зидентом України до Верховної Ради Украї-
ни, але жодного разу не розглядався на се-
сійних засіданнях парламенту. Натомість 
протягом 2006–2009 рр. було схвалено або 
затверджено кілька концепцій (стратегій), 
що містили цілі й шляхи змін за низкою на-
прямів адміністративного реформування. До 
них належать: Державна стратегія регіональ-
ного розвитку на період до 2015 р. (2006 р.); 
Концепція розвитку законодавства про дер-
жавну службу в Україні (2006 р.); Концепція 
сприяння органами виконавчої влади роз-
витку громадянського суспільства (2007 р.); 
Концепція реформування місцевих бюдже-
тів (2007 р.); Концепція реформи місцевого 
самоврядування (2009 р.). Крім того, у 
2006 р. було схвалено Концепцію вдоскона-
лення судівництва для утвердження спра-
ведливого суду в Україні відповідно до євро-
пейських стандартів. Незважаючи на роз-
маїття теоретичних та концептуальних 
напра цювань, у практиці державно-управ-
лінського реформування протягом 2005–
2009 рр. спостерігався майже повний застій. 
До важливих подій цього періоду можна за-
рахувати лише дві. Першою з них стало 
утворення місцевих та апеляційних адміні-
стративних судів, затвердження їх мережі й 
кількісного складу суддів у січні 2005 р. 
Друга така подія — прийняття Закону Украї-
ни “Про Кабінет Міністрів України” у грудні 
2006 — січні 2007 рр. шляхом подолання 
президентського вето з наступним прийнят-
тям замість цього законодавчого акта у трав-
ні 2008 р. суттєво іншого за змістом закону 
про уряд, узгодженого з главою держави. 
Наступний етап державно-управлінських 
реформ розпочався у 2010 р. з оприлюднен-
ня проектів концептуальних документів, зо-
крема Плану модернізації державного 
управління та Концепції Державної цільової 
програми реформування державного управ-
ління та державної служби на 2011–2015 рр. 
Першим практичним кроком стало прийнят-
тя у липні 2010 р. нового Закону України 
“Про судоустрій і статус суддів”. Далі у ве-
ресні 2010 р. рішенням Конституційного 
Суду України Закон України “Про внесення 
змін до Конституції України”, прийнятий у 
грудні 2004 р., був визнаний неконституцій-
ним і втратив чинність. У результаті відбу-
лося повернення до конституційної моделі 
державного управління 1996 р. Наступні 
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практичні зміни стосувалися системи ЦОВВ 
і дістали остаточне закріплення у Законі 
України “Про центральні органи виконавчої 
влади”, що прийнятий у березні 2011 р. Важ-
ливою подією стало також прийняття у січні 
2011 р. Закону України “Про доступ до пуб-
лічної інформації”, згідно з яким встановле-
но, що публічна інформація є відкритою, 
крім випадків, встановлених законом. При 
цьому суттєвою вадою нинішнього етапу ре-
формування є відсутність офіційно затвер-
дженої комплексної стратегії відповідних 
перетворень, що значно погіршує шанси на 
досягнення позитивних результатів. Загалом 
слід зазначити, що державно-управлінським 
реформам на всіх виділених етапах бракува-
ло плановості, системності та послідовності. 
У результаті на даний час вітчизняні систе-
ми державного управління та місцевого са-
моврядування характеризуються значними 
проблемами, які можна узагальнити за таки-
ми напрямами: незбалансованість моделі 
взаємовідносин Президента України, Верхо-
вної Ради України і Кабінету Міністрів 
України, що може породжувати конфлікти і 
протистояння, брак ефективних конститу-
ційних механізмів взаємодії та взаємної від-
повідальності законодавчої і виконавчої вла-
ди; незавершеність структурно-функці она-
льного упорядкування системи ЦОВВ та 
нечітке розмежування політичного й адміні-
стративного керівництва в міністерствах; ду-
алізм вертикалі виконавчої влади, нерозме-
жованість повноважень між місцевими орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, неефективність механізму 
їх взаємодії; неефективне місцеве самовряду-
вання та нераціональний адміні стративно-
територіальний устрій; недос татній профе-
сійний рівень публічних службовців, їх неза-
хищеність від партійно-політи чних впливів, 
значна плинність кадрів і корупція в системі 
публічної служби; відсутність паритетних за-
сад у відносинах приватних фізичних і юри-
дичних осіб з органами державного управлін-
ня та місцевого самоврядування, неефектив-
ність надання адміністративних послуг; 
нерозвиненість механізмів участі громад-
ськості в управлінні державними справами. 
На вирішення цих проблем доцільно спряму-
вати подальші кроки держав но-управ-
лінських реформ в України.

Історія економічних криз — різке при-
зупинення висхідного розвитку економіки, 
порушення соціальних, правових, духовно-
моральних, виробничих, техніко-техноло-
гічних, політичних, фінансо во-економічних 
пропорцій суспільного відтворення, необхід-

них для розширення придатних умов су-
спільного проживання населення. Воно мало 
місце у ХІХ, ХХ, ХХІ ст. Основною причи-
ною економічних криз є стихійний метод 
розв’язання суперечностей суспільного від-
творення. Основною суперечністю суспіль-
ного відтворення є суперечність між гло-
бальним (цілісним, безперервним) характе-
ром виробництва та приватним (окремим, 
частковим) характером управління і при-
власнення знов утвореної вартості. Дана су-
перечність зумовлює ризики порушення 
процесу глобального, цілісного, безперерв-
ного відтворення. Це такі ризики: порушен-
ня співвідношення між вартістю реального 
та фінансового капіталу (основний ризик, 
який зумовлює інші ризики), неконтрольо-
ване та необґрунтоване збільшення вартості 
фінансового капіталу; спекуляції у сфері фі-
нансового капіталу; забруднення екологіч-
ного середовища, збільшення розриву між 
високорозвиненими економіками (розвиток 
виробництва на базі 5-го та 6-го технологіч-
них укладів) та індустріальними (база ви-
робництва — 3-й та 4-й технологічні укла-
ди); поглиблення соціальної диференціації 
та ін. Ці та інші ризики мають два методи 
розв’язання.

Історія інституту президентства. У 
перекладі з лат. “президент” означає: “той, що 
попереду”. Розвиток цього політичного ін-
ституту відбувається наприкінці XVIII ст., з 
формуванням перших демократичних режи-
мів у країнах Нового і Старого Світу. Упро-
довж XVIII–XX ст. інститут президентства 
став майже невіддільним атрибутом респуб-
ліканської форми правління та однією з 
ознак демократичного ладу. Як відомо, рес-
публіки існували з давніх-давен. Республіка-
ми були стародавні грецькі міста-поліси, у 
тому числі ті, що існували на території сучас-
ної України: Херсонес, Ольвія, Пантікапей. 
Республікою був і Рим часів свого станов-
лення (VI–I ст. до н. е.). В епоху Середньо-
віччя (V–XV ст.) численні міста-республіки 
існували на території Італії (Венеція, Генуя, 
Флоренція). У 1572 р. було утворено Рес-
публіку Сполучених Провінцій у Нідерлан-
дах. Республіканський лад панував і в Англії 
часів революції (1649–1660 рр.). Але жодна з 
цих республік не управлялася за сучасним 
зразком. Посада глави держави — президен-
та, мабуть, виникла набагато раніше, хоча її 
назва була іншою. Наприклад, у XVII–
XVIII ст. в Україні існувала посада гетьмана, 
кандидат на яку обирався генеральною стар-
шиною або військом. У Стародавньому Римі 
в епоху республіки існував рекс — правитель, 
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як і в багатьох інших державах Європи. Пер-
ші республіки сучасного типу — себто з пре-
зидентом на чолі — з’явилися тільки в Ново-
му Світі. Їх виникнення було пов’язане пере-
дусім із прагненнями молодих, енергійних і 
неупереджених колонізаторів позбутися пе-
режитків монархічного ладу. Саме з цієї при-
чини посада глави держави стала виборною, 
не довічною і, головне, обмеженою конститу-
цією. На інститут президентства було покла-
дено головне завдання республіканського 
ладу — гарантування конституції, а відтак і 
демократії. У 1789 р. першим президентом 
Сполу чених Штатів Америки був обраний 
Джордж Вашингтон. Після цієї події інститу-
ти президентства стали поширеними у краї-
нах Нового Світу.

Історія науки державного управлін-
ня. Наука державного управління — про-
дукт сучасного, постіндустріального, насам-
перед інформаційно-технологічного етапу 
розвитку суспільства (див. Галузь науки 
“Державного управління”). Тому слід розріз-
няти історичні передумови та сучасні чин-
ники її виникнення та розвитку. Головною 
історичною передумовою або умовою мож-
ливості виникнення державного управління 
як науки є крах монархічних режимів та за-
провадження республіканських форм дер-
жавного управління, що відбулося у Захід-
ній Європі протягом ХVІІІ — на початку 
ХХ ст. Це створювало умови для розвитку 
демократичних інститутів (а наука є одним 
із них), переходу від “права сили” до “сили 
права”, тобто до запровадження правових 
механізмів державного управління. Насамкі-
нець, відбувається процес десакралізації 
державної влади, яка освячувала свої пре-
тензії на панівне становище у суспільстві за-
собами міфології, релігії, історичної традиції 
тощо. Крапку у цьому питанні було постав-
лено запровадженням принципу поділу дер-
жавної влади на законодавчу, виконавчу та 
судову гілки. Наукове обґрунтування вказа-
ного принципу, який став базовим у сучасній 
теорії і практиці державного управління, на-
лежить видатним мислителям ХVІІІ ст. 
Ш. Монтеск’є (Франція) та П. Орлику 
(Україна). Послідовне дотримання цього 
принципу дає змогу як раціонально розподі-
лити владні повноваження, так і заблокува-
ти можливість узурпації влади однією з її гі-
лок чи якимось “гарантом”, “вождем”, “ліде-
ром” народу, партії та ін. Важливими 
історичними передумовами формування те-
орії державного управління стали революція 
в науці кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст. та 
перша промислова революція кінця ХVІІІ — 

початку ХІХ ст. Перша зумовила виникнен-
ня експериментального природознавства та 
поворот науки до засобів виробництва знань 
(методології), друга — до ефективних засо-
бів матеріального виробництва. Машини не 
тільки “входять в історію”, але й задають від-
повідні алгоритми організації виробництва, 
що згодом — на початку ХХ ст. — зумовило 
виникнення теорії менеджменту (Ф. Тейлор, 
Г. Форд, Ф. Гуднау, Л. Уайт та ін.) і “Тектоло-
гії”, або “Загальної організаційної науки” 
(О. Богданов). Незважаючи на загальну тех-
нократичну спрямованість теорії менедж-
менту і “тектології”, між ними є суттєві від-
мінності. Якщо перша розглядає людину (як 
менеджера, так і рядового працівника) як 
“гвинтик” певної організації, то друга — як 
творця цієї організації, насамперед засобами 
наукового пізнання та практичного застосу-
вання загальних принципів організації та 
управління, а не тільки завдяки прагматич-
ним установкам на ефективність і прибуток. 
На жаль, ні на Заході, ні в царській (монар-
хічній) Росії, ні потім у більшовицькому Ра-
дянському Союзі ідеї О. Богданова не отри-
мали належної підтримки. (Показовою у 
цьому плані є робота В. І. Леніна “Матеріа-
лізм та емпіріокритицизм”, в якій О. Богда-
нов звинувачується у позитивістській ревізії 
матеріалістичної діалектики та в порушенні 
принципу партійності у філософії.) І лише 
майже через півстоліття потому основні ідеї 
“тектології”, правда уже під іншим автор-
ством та в іншому “оранжируванні”, отрима-
ли розвиток у кібернетиці, теорії систем, ме-
тодології моделювання тощо. Слід зауважи-
ти, якщо у США теорія державного 
управ ління розвивається в основному з тео-
рії менеджменту, то у Західній Європі — пе-
реважно з юридичної науки, насамперед з 
адміністративного та конституційного пра-
ва. У цілому ж протягом першої половини 
ХХ ст. остаточно формуються три основні 
парадигми теорії державного управління: 
політична, менеджерська і правова, які орі-
єнтуються на відповідні гілки влади: законо-
давчу, виконавчу та судову. Навряд чи мож-
на віддати перевагу якійсь одній із них чи 
навіть їх “синтезу”, оскільки вони розробля-
ються в межах владної, а не власне управлін-
ської парадигми. Остання гармонізує в ме-
жах певної управлінської ситуації верти-
кальні і горизонтальні зв’язки між 
елемен тами системи та між кожним елемен-
том (незалежно від його місця в ієрархії) і 
системою в цілому (системою як цілим). У 
цьому контексті владна парадигма, яка, як 
відомо, “освячує” відносини “панування — 

Історія науки державного управління
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підкорення” (не плутати з природною ієрар-
хією), виступає як “частковий випадок” 
управлінської парадигми, або універсальної 
теорії організації та управління. Лише в епо-
ху НТР, коли здійснюється фундаменталь-
ний переворот не тільки у засобах виробни-
цтва, а й у способах відтворення самого жит-
тя на Землі, з’являється реальна можливість 
для подолання старої, владної парадигми те-
орії державного управління і запровадження 
власне управлінської. Передумовами фор-
мування науки державного управління су-
часного, постіндустріального типу є: 1) пере-
творення управлінської діяльності (на відмі-
ну від виконавчої чи обслуговуючої) в 
основу суспільного виробництва та вирі-
шальний чинник розвитку суспільства; 
2) трансформація наукового знання із чин-
ника просвіти в інформаційно-техноло-
гічний засіб виробництва та управління; 
3) зміна характеру науки: її технологізація 
(умова перетворення її на безпосередню 
продуктивну силу) та гуманітаризація (умо-
ва блокування можливих негативних наслід-
ків застосування сучасних наукових техно-
логій, зловживання науково-технічною та 
економічною, насамперед ринковою раціо-
нальністю); 4) професіоналізація та інтелек-
туалізація державно-управ лінської діяльнос-

ті. Отже, власне історія науки державного 
управління розпочинається з реалізації вка-
заних передумов і чіткого розуміння особли-
востей державно-управ лінських відносин, які 
не можуть бути редуковані до владних чи 
міжвладних або “провладних” і базуються на 
більш фундаментальних принципах і законо-
мірностях організаційно-управлінської сфе-
ри життєдіяльності людини і суспільства. На 
нашу думку, наука державного управління — 
це наука про технологію, сенс та суспільне 
призначення дер жав но-управлі нської діяль-
ності. У пострадянський період вперше на те-
ренах СНД саме науковці Національної ака-
демії державного управління при Прези-
дентові України запровадили державне 
управ ління як нову освітню і наукову галузь.

Істотна участь — пряме або опосеред-
коване володіння однією особою самостійно 
чи спільно з іншими особами часткою у роз-
мірі 10 і більше відсотків статутного капіта-
лу або прав голосу в юридичній особі.

Істотна участь у Центральному де-
позитарії — пряме та/або опосередковане 
володіння однією особою (крім держави та 
Національного банку України) самостійно 
чи разом з пов’язаними особами 1 і більше 
відсотками статутного капіталу Центрально-
го депозитарію.

Істотна участь у Центральному депозитарії
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Кабала (араб. кабала — розписка в отри-
манні, зобов’язання) — 1) важка форма осо-
бистої залежності, що пов’язана з позикою. 
К. називалися також юридичні акти, якими 
оформляли боргові зобов’язання; 2) повна, 
вкрай важка залежність пригнобленої, екс-
плуатованої людини, підневільний стан.

Кабальна угода — правочин, здійсне-
ний під впливом обману, насильства, погро-
зи, зловмисної згоди представника однієї 
сторони з другою, а також правочин, який 
особа вимушена була вчинити через тяжкі 
обставини на вкрай невигідних для себе 
умовах, чим скористалася друга сторона. Та-
кий правочин може бути визнаний судом не-
дійсним за позовом потерпілого. У таких ви-
падках потерпілому повертається другою 
стороною все одержане за правочином, а в 
разі неможливості повернути одержане в на-
турі, відшкодовується його вартість.

Кабінет (кабінет міністрів) — у ряді 
держав — назва уряду в цілому або його час-
тини, або сукупності міністрів. В інших дер-
жавах (напр., у Великій Британії) поняття 
уряду і К. не збігаються — термін “уряд” 
означає сукупність всіх глав центральних 
виконавчих відомств (міністерств, департа-
ментів) і деяких вищих державних чиновни-
ків, у той час як К. являє собою більш вузьку 
колегію, що складається з керівників най-
важливіших міністерств. К. очолюється гла-
вою уряду (у Великій Британії, ФРН, Італії 
та ін. парламентарних державах) або главою 
держави (в США та ін. президентських рес-
публіках). К. є органом, який зазвичай не 
згадують у конституціях. Його склад визна-
чається прем’єр-міністром, який може не 
тільки вводити до складу К. тих чи інших мі-
ністрів, а й визначати його чисельність. У 
ряді держав засновується орган, за своїм 
складом ще вужчий, ніж К. — т. зв. “внутріш-
ній кабінет” у Великій Британії або “кухон-
ний кабінет” у США. Вони являють собою 

дуже вузькі колегії, які складаються з осіб, 
найбільш наближених до глави уряду, і очо-
лювані відповідно прем’єр-міністром або 
президентом. Діяльність цих органів є не-
гласною. У ряді держав уряд називається К., 
коли він діє без участі президента, і радою 
міністрів, коли на його засіданнях головує 
президент. К. міністрів — офіційна назва 
уряду Ізраїлю, Латвії, Японії, Шрі-Ланки, 
Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та 
ряду інших держав.

Кабінет Міністрів України (Уряд 
України) є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади. К. М. У. здійснює вико-
навчу владу безпосередньо та через міністер-
ства, інші центральні органи виконавчої вла-
ди, Раду міністрів Автономної Республіки 
Крим та місцеві державні адміністрації, 
спрямовує, координує та контролює діяль-
ність цих органів. К. М. У. відповідальний 
перед Президентом України і Верховною Ра-
дою України, підконтрольний і підзвітний 
Верховній Раді України у межах, передбаче-
них Конституцією України.

К. М. У. затверджує типовий регламент 
місцевих державних адміністрацій, типове 
положення про структурні підрозділи місце-
вої державної адміністрації, рекомендацій-
ний перелік її структурних підрозділів, ви-
значає граничну чисельність та фонд оплати 
праці працівників місцевих державних адмі-
ністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати 
на їх утримання.

К. М. У. призначає на посаду:
— державних секретарів міністерств, ке-

рівників та заступників керівників 
центральних органів виконавчої вла-
ди, які не входять до складу Кабінету 
Міністрів України, за пропозицією 
Комісії з питань вищого корпусу дер-
жавної служби за результатами кон-
курсу відповідно до законодавства про 
державну службу;

К

Кабала
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— перших заступників і заступників мі-
ністрів — за поданням Прем’єр-міні-
стра України.

Звільнення зазначених осіб здійснюєть-
ся Кабінетом Міністрів України з підстав, 
передбачених Кодексом законів про працю 
України, законами України “Про Кабінет 
Міністрів України”, “Про центральні органи 
виконавчої влади”, “Про державну службу”.

Кадастр (фр. і англ. cadastre) — 1) си-
стематизований звід відомостей, що склада-
ється періодично або шляхом безперервних 
спостережень над відповідним об’єктом. Іс-
нує К. земельний, водний, лісової та ін.; 
2) реєстр, який містить відомості про оцінку 
та середню прибутковість об’єктів; 3) список 
осіб, що підлягають обкладенню подушним 
податком.

Кадрова політика — визначення стра-
тегії і тактики, політичного курсу роботи з 
кадрами, що встановлює завдання організа-
ції, пов’язані із зовнішньою кон’юнктурою 
(ринок праці, демографічна структура насе-
лення, політичний тиск, організаційні змі-
ни), та завдання щодо ставлення до персона-
лу власної організації (система винагород, 
вирішення соціальних питань, удосконален-
ня системи професійного навчання).

Кадрова робота — найважливіший за-
сіб реалізації кадрової політики, що включає 
всю сукупність прийомів, заходів, методів, 
форм, пов’язаних із діяльністю персоналу, 
забезпеченням органів державної влади ква-
ліфікованими працівниками.

Кадрова служба — структурний під-
розділ органу виконавчої влади, основною 
функцією якого є здійснення кадрового ме-
неджменту.

Кадрове забезпечення — головний 
елемент планування людських ресурсів або 
управління, а також частина організаційної 
сполучної ланки між запрошенням здібних 
працівників і досягненням програмних ці-
лей. Існує кілька головних вимог, яких має 
дотримуватися система К. з., аби бути про-
дуктивною: 1) вона повинна мати достатню 
гнучкість, щоб реагувати на потреби відді-
лів у людських ресурсах і підтримувати від-
діли у виконанні їхніх обов’язків перед гро-
мадськістю і урядом; 2) вона має дотриму-
ватися принципів, що підтримують високу 
компетентність державної служби; 3) вона 
не повинна створювати систематичних пе-
решкод представницькій державній службі 
і може бути відповіддю на політику виправ-
лення представницьких дисбалансів; 4) вона 
має відповідати вимогам справедливості та 
правильності адміністративного процесу; 

5) вона вимагає, щоб вербування і службове 
просування державних службовців були 
вільними від політичного, бюрократичного 
чи особистого опікування; 6) вона має бути 
простою і продуктивною в роботі. К. з. — це 
складний процес, надто в урядових устано-
вах, де до уваги треба брати політичний 
курс і процедурні вимоги, на які не зважа-
ють у більшості організацій приватного сек-
тору.

Кадрові партії — тип партій, у яких 
центральну роль відіграють спеціалізовані 
групи політиків та професійні експерти з 
конкретних проблем.

Кадрування — оформлення всіх фор-
мальностей і документів (митні, санітарні, 
портові збори і т. д.) для отримання дозволу 
на вхід судна в порт або вихід з порту.

Казенне підприємство — унітарне під-
приємство, засноване на праві оперативного 
управління, на базі майна, що перебуває у 
державній власності. Фірмове найменуван-
ня К. п. повинно містити вказівку на те, що 
підприємство є казенним. 

Казино (фр. casino, італ. casino — буди-
ночок) — гральний заклад, в якому з вико-
ристанням рулетки, ігрових столів для карт-
кових ігор і гри в кості, а також іншого 
грального обладнання проводяться азартні 
ігри з оголошеним грошовим або іншим май-
новим виграшем.

Казна (скарбниця) (англ. treasury) — 
фінансові кошти держави, які формуються і 
використовуються через спеціальну дер-
жавну структуру — скарбницю. З переда-
чею касового обслуговування держави цен-
тральному банку слово “скарбниця” у цьо-
му розумінні вживається рідко. Вживається 
також у значенні сховища грошей, дорого-
цінностей тощо.

Казначейство — в ряді країн (США, 
Велика Британія, Франція та ін.) державний 
фінансовий орган, який відає касовим вико-
нанням бюджету. К. також організовує стя-
гування податків, зборів, випускає казначей-
ські білети.

Казначейська емісія — випуск в обіг 
казначейських білетів і державних цінних 
паперів, що здійснюється казначейством 
або іншими державними фінансовими орга-
нами з метою покриття бюджетного дефі-
циту.

Казначейські акції — акції акціонерно-
го товариства, які викуплені самим акціо-
нерним товариством за рахунок сум, що пе-
ревищують статутний фонд, з метою подаль-
шого перепродажу, розповсюдження серед 
працівників або анулювання.

Казначейські акції 
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Казначейські білети — нерозмінні па-
перові гроші, що випускаються казначей-
ством, як правило, для покриття бюджетно-
го дефіциту. У даний час зустрічаються по-
рівняно рідко. До казначейських білетів 
прийнято відносити і знаходяться в обігу ко-
роткострокові зобов’язання держави.

Казначейські бони — різновид серед-
ньо- і довгострокових державних зобов’язань. 
К. б. випускаються на термін від 5 до 25 років 
зазвичай на пред’явника, є ринковими дер-
жавними цінними паперами.

Казначейські векселі — різновид цін-
них паперів, що випускаються в обіг держа-
вою для покриття бюджетних витрат. Казна-
чейські векселі є короткостроковими дер-
жавними зобов’язаннями. Випускаються 
терміном на 3, 6 і 12 місяців, зазвичай на 
пред’явника. Реалізуються в основному се-
ред кредитних установ (банків) за ціною, 
нижчою за номінальну (зі знижкою), а вику-
повуються за повною номінальною ціною. 
Таким чином, дохід власника дорівнює різ-
ниці між ціною погашення (номінальної) і 
продажною ціною.

Казначейські зобов’язання — дер-
жавний цінний папір, що засвідчує внесення 
її власником грошових коштів до бюджету і 
дає право на отримання фіксованого доходу 
протягом всього терміну володіння.

Казначейські ноти — 1) різновид папе-
рових грошей, що випускаються міністер-
ством фінансів або спеціальними державними 
фінансовими органами в порядку казначей-
ської емісії; 2) один з видів серед ньо строкових 
державних зобов’язань; випускаються на 
пред’явника. Є одним з видів ринкових дер-
жавних цінних паперів.

Казуальне тлумачення — різновид 
офіційного тлумачення норм права, дається 
тими органами державної влади, які застосо-
вують норми права до конкретних випадків 
(напр., вирок суду, в якому обґрунтовується 
міра покарання відносно засудженого, вка-
зуються обставини, що обтяжують і 
пом’якшують провину і т. п.).

Казуїстика — розгляд окремих прикла-
дів судових справ (казусів) з точки зору 
того, як вони повинні вирішуватися відпо-
відно до норм права.

Казус (лат. casus — випадок) — 1) подія, 
яка настає не в силу спрямованої на неї волі 
особи і тому не може бути передбаченою за 
даних умов; 2) випадкова дія, яка (на відміну 
від навмисної або необережної) має зовніш-
ні ознаки правопорушення, але позбавлена 
елементу вини і, отже, не тягне юридичної 
відповідальності (від К. слід відрізняти по-

няття непереборної сили); 3) окремо взята 
судова справа або правова ситуація як при-
клад.

Каліцтво — втрата особою працездат-
ності внаслідок нещасного випадку, проти-
правних дій або інших причин. Розрізняють 
К. трудове і не пов’язане з роботою, від чого 
залежать вид і розміри подальшої допомоги, 
призначення пенсії тощо.

Калькуляція — визначення витрат під-
приємства на виробництво даного виду 
(одиниці) продукції (робіт, послуг). На від-
міну від кошторису витрат, де витрати згру-
повані за економічними елементами, статті 
К. вказують на місце і призначення витрат, 
що дає змогу здійснювати оперативний 
контроль за рівнем фактичних порівняно із 
запланованими витратами.

Калькуляція цін маркірована (англ. 
mаrk-up-pricing) — метод калькуляції, який 
починається з додавання певного відсотко-
вого відношення до вартості.

Камбіо (англ. сатbio) — закладний лист, 
вексель.

Камбіст (англ. сатbist) — спеціаліст із 
валютних операцій

Кампанія (військова) — ряд військо-
вих операцій, як правило, за участю мор-
ських, сухопутних і військово-повітряних 
сил, планування і проведення яких спря-
моване на досягнення у заданий термін 
стратегічної мети у певному географічно-
му районі.

Канал збуту (англ. сhanel of a market) — 
канал просування товарів на ринок.

Канал розподілу (англ. distribution 
channel) — сукупність фірм або окремих осіб, 
які беруть на себе відповідальність або допо-
магають у передачі будь-кому права влас-
ності на конкретний товар (послугу) на шля-
ху від виробника до споживача.

Канали зв’язку (англ. transmission 
channel) — сукупність пристроїв, що призна-
чені для передачі та прийому інформації, 
одне з основних понять теорії зв’язку та кі-
бернетики.

Канали руху товарів — прийоми і спо-
соби доставки товару до місця продажу або 
місця споживання (при мінімальних витра-
тах продавця і у встановлені терміни).

Канбан (англ. kanban) — система управ-
ління підприємством, заснована на принципі 
нульових виробничих запасів. З практично-
го погляду вона є дуже складною для реалі-
зації. У рамках цієї системи продукцію слід 
виробляти і поставляти саме в той момент, 
коли вона необхідна споживачу, потрібно 
виготовляти деталі не про запас, а безпосе-
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редньо для подачі на складання і поставляти 
вихідну сировину саме в той момент, коли 
вона необхідна для виготовлення деталей. 
Підприємства, що використовують систему 
К., отримують деталі і вузли щодня чи навіть 
кілька разів протягом дня.

Кандидат — особа, висунута в установ-
леному законом порядку (шляхом прямих 
виборів) як претендент на посаду або член-
ство в органи державної влади, або органи 
місцевого самоврядування, або зареєстрова-
на відповідною виборчою комісією в якості 
кандидата: на посаду Президента, до Вер-
ховної Ради, або у виборний орган місцевого 
самоврядування.

Кантон (фр. canton) — 1) територіальна 
одиниця (суб’єкт федерації) у Швейцарії; 
2) низова адміністративно-територіальна 
оди ниця у Франції і ряді інших держав.

Канцелінг (англ. сапceling) — 1) гранич-
ний термін прибуття зафрахтованого судна в 
порт для завантаження. По закінченні термі-
ну фрахтівник має право розірвати договір; 
2) акт розірвання такого договору.

Канцелярія (cancellarius — писар) — 
відділ установи, що відає службовим листу-
ванням, оформленням поточної документа-
ції. 

Канцлер (нім. kanzler) — у ряді дер-
жав — одна з вищих посадових осіб (напр., в 
Німеччині та Австрії федеральний К. — го-
лова уряду, у Великій Британії К. казначей-
ства — міністр фінансів).

Капітал — гроші, що приносять дохід 
або засоби виробництва, такі як будівлі, ма-
шини і обладнання. У першому випадку, ка-
жучи про К., часто вживають термін “грошо-
вий капітал”, тоді як засоби виробництва 
іноді називають “фізичним капіталом”. Різ-
ниця між К. як засобами виробництва і К. у 
сенсі фінансів і власності породило розбіж-
ність у визначеннях капіталізму. 

Капітал акціонерного товариства — 
має асоційовану природу і створюється за 
рахунок поєднання індивідуальних капіта-
лів, шляхом випуску і реалізації корпоратив-
них цінних паперів.

Капітал банку — власні кошти, залиш-
кова вартість активів банку після вирахуван-
ня всіх його зобов’язань.

Капітал приписний — сума грошових 
коштів у вільно конвертованій валюті, нада-
на іноземним банком філії для її акредитації.

Капітал регулятивний — сукупність 
основного та додаткового капіталів, складові 
яких визначаються законом та норма тивно-
правовими актами Національного банку 
України.

Капітал статутний — сплачена грошо-
вими внесками учасників банку вартість ак-
цій, паїв банку в розмірі, визначеному ста-
тутом.

Капіталізм (англ. сapitalism) — еконо-
мічна система, за якої кожна людина має 
право вкладати кошти, працювати в бізнесі, 
продавати й купувати без обмежень з боку 
держави.

Капіталізм загального добробуту 
(англ. welfare capitalism) — автором рефор-
містських ідей у галузі управління виробни-
цтвом був Р. Оуен. Він говорив, що капіта-
ліст завдяки своїй політиці економічного 
розвитку, повної зайнятості і справедливого 
розподілу доходів послаблює або зовсім усу-
ває суперечність у суспільстві, прагне до 
прибутку, але, водночас, заперечує приватну 
власність. В Оуена держава відіграє активну 
роль в економічному плануванні, бере на 
себе виховання дітей, підприємці стежать за 
зовнішнім виглядом робітників і їхнім 
здоров’ям, забезпечують усім необхідним, 
регулюють робочий час, годують безкоштов-
ними обідами, активно залучають у соціаль-
ні проекти. Як виявилося пізніше, першо-
причиною невдачі К. з. д., незважаючи на всі 
благі наміри, було те, що він був патерна-
лістським і позбавив робітників їхнього 
людського достоїнства. Як наслідок — необ-
хідність працювати перетворилася на повну 
залежність, а залежність породила недовіру.

Капітальний ремонт — просте відтво-
рення активної і пасивної частин основних 
фондів, що витратили свій нормативний ре-
сурс, і відновлення ще не зношених елемен-
тів основних фондів з метою використання 
їх експлуатаційних ресурсів. К. р. — це комп-
лекс робіт з відновлення технічних якостей 
обладнання і його працездатності

Капітальні інвестиції — господарські 
операції, що передбачають придбання бу-
динків, споруд, інших об’єктів нерухомої 
власності, інших основних засобів і немате-
ріальних активів, що підлягають амортизації 
відповідно до законодавства.

Карантин (італ. quaranta giorni — сорок 
днів) — комплекс режимних, протиепідеміч-
них і лікувально-профілактичних заходів, 
спрямованих на повну ізоляцію епідемічно-
го вогнища і ліквідацію інфекційних захво-
рювань у ньому.

Карантин рослин — правовий режим, 
який передбачає систему заходів з охорони 
рослин і продукції рослинного походження 
від карантинних об’єктів. 

Карантинний нагляд — комплекс сані-
тарно-охоронних заходів для попередження 
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(недопущення) поширення (занесення з-за 
кордону) інфекційних захворювань, сіль-
ськогосподарських хвороб і шкідників. К. н. 
піддаються вантажі рослинного і тваринного 
походження, тара і пакувальні матеріали, 
транспортні засоби. Відповідні імпортні ван-
тажі повинні мати карантинні (ветеринарні) 
свідоцтва від відповідних установ країни-
експортера.

Карантинний сертифікат — санітар-
ний документ, який засвідчує, що імпорту-
ються (експортуються) рослини, плоди і 
овочі не заражені шкідниками і хворобами, 
обумовленими в контракті, з районів, благо-
получних у карантинному відношенні.

Карантинні обмеження — обмеження, 
які вводяться спеціальними владними орга-
нами, в обов’язки яких входить вжиття захо-
дів щодо запобігання поширенню інфекцій-
них захворювань. 

Карантинні фітосанітарні заходи — 
заходи щодо запобігання проникнення на те-
риторію і (або) розповсюдження на ній 
шкідливих організмів.

Карго (англ. саrgo) — страхування ван-
тажу, що транспортується судном.

Кар’єра — суб’єктивно усвідомлені 
власні судження працівника про своє трудо-
ве майбутнє, очікувані шляхи самовиражен-
ня та задоволення працею. Тобто, К. — це по-
ступове просування працівника службовими 
щаблями, зміна кваліфікаційних можливос-
тей, навиків, здібностей і розмірів винаго-
род, пов’язаних з його діяльністю. 

Кар’єризм — гонитва за успіхом у пев-
ному виді діяльності задля особистого бла-
гополуччя.

Карнет — митний дозвіл на провезення 
вантажу через кордон автомобільним тран-
спортом при дотриманні мінімальних фор-
мальностей.

Карта (італ. carta — папір, документ) — 
картографічне листове видання, що містить 
зменшене узагальнене зображення на пло-
щині поверхні Землі або іншого об’єкта, пе-
редане за допомогою певної системи умов-
них знаків.

Карт-бланш (англ. саrt blanche) — 
1) чистий бланк, підписаний особою, що на-
дає іншій особі право заповнити цей бланк; 
2) необмежені повноваження, повна свобода 
дій.

Картель (англ. і фр. cartel) — одна з 
форм монополістичного об’єднання: 1) угода 
підприємств, зазвичай однієї і тієї ж галузі, 
про ціни, ринки збуту, обсяги виробництва 
та збуту, обмін патентами і т. д. К. угода час-
то існує негласно. Фірми, які вступили в К. 

угоду, зберігають свою юридичну, фінансову, 
виробничу і комерційну самостійність; 
2) об’єднання підприємців, що створюється 
у формі акціонерного товариства або това-
риства з обмеженою відповідальністю; його 
учасники, зберігаючи комерційну і виробни-
чу самостійність, домовляються про регулю-
вання обсягів вироб ництва, умовах збуту 
продукції, розподіл ринків збуту, джерел си-
ровини, ціни і т. д.

Картотека — система не зброшурова-
них карток або листів однакового формату, 
розташованих в алфавітному, нумерованому 
або алфавітно-цифровому порядку.

Картотека випусків цінних папе-
рів — повний перелік випусків цінних папе-
рів, які обліковуються в депозитарії. В опис 
кожного випуску повинні бути включені ві-
домості про випуск цінних паперів, достатні 
для організації депозитарного обліку і вико-
нання корпоративних операцій.

Картридж (англ. cartridge — патрон) — 
змінний пристрій; на принтерах, напр., це 
змінна барвна стрічка або балон з чорнилом, 
контейнер з тонером, мікросхема типу PC 
CARD зі змінними шрифтами, барабан ла-
зерного принтера, на стриммері — касета з 
магнітною стрічкою і т. п.

“Карусель” (сленг) — одна з техноло-
гій (або методик) фальсифікації результатів 
голосування. Являє собою наступне: поруч з 
виборчою дільницею або в автобусі на вихо-
ді з дільниці працює “бригада”. Її завдання 
пропонувати виборцям зі зниженою соціаль-
ною відповідальністю хабар грошима або 
спиртними напоями. Погодившись, такий 
виборець отримує “правильно заповнений 
бюлетень”, який повинен опустити в урну 
для голосування, а той незаповнений бланк 
бюлетеня, що виборець отримує на ділянці, 
він віддає бригаді на виході з дільниці. 

Каса (італ. cassa — вмістилище, ящик) — 
1) готівкові гроші, наявні в організації; 
2) структурний підрозділ підприємства, ор-
ганізації, установи, виконує касові операції; 
3) у бухгалтерському обліку — рахунок, на 
якому відображаються рух, надходження і 
видача готівки; 4) спеціально обладнане 
приміщення для прийому, зберігання, видачі 
грошей та ін.

Касаційна скарга — скарга на вирок, 
рішення суду, які не набрали законної сили. 
Оскарженню в касаційному порядку підля-
гають вироки і рішення всіх судів, крім ви-
років і рішень Верховного суду. 

Касаційний суд — у ряді держав власна 
назва вищих судів, уповноважених розгля-
дати справи як касаційна інстанція (тобто за 
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скаргами на порушення матеріального або 
процесуального закону при розгляді справи 
в першій інстанції), а також давати тлума-
чення правових норм і стежити за дотриман-
ням законів нижчестоящими судами. Так, в 
Італії вищий судовий орган країни назива-
ється Верховним К. с., в Бельгії і Франції — 
К. с.

Касація (лат. сassatio — скасування, 
знищення) — 1) оскарження і опротестуван-
ня у вищестоящий суд судових рішень, ви-
років, що не вступили у законну силу; 2) пе-
ревірка вищестоящим судом законності й 
обґрунтованості рішень та вироків суду, що 
не вступили у законну силу, за наявними у 
справі і додатково поданими матеріалами. 
При розгляді К. суть справи не зачіпається; 
3) перегляд (заява про перегляд), скасуван-
ня (прохання про скасування) судового рі-
шення нижчої інстанції вищою інстанцією з 
формальних підстав, зазначених у касацій-
ній скарзі (неправильне застосування зако-
ну або недотримання процесуальних норм), 
що не торкаються суті справи.

Касир (англ. саshier) — службова особа, 
яка безпосередньо виконує касові операції. 
При прийомі на роботу підприємство, орга-
нізація, установа укладає з нею угоду про 
повну індивідуальну матеріальну відпові-
дальність. К. не має права делегувати вико-
нання дорученої йому роботи іншим осо-
бам.

Каскадний ефект — вплив наслідків 
чи результатів однієї сфери політики або ді-
яльності на іншу сферу або діяльність.

Каско (італ. casco — шолом) — страхо-
вий термін, що застосовується для позначен-
ня страхування транспортних засобів (су-
ден, літаків, вертольотів, автомашин, вагонів 
та ін.) без страхування вантажів, які вони пе-
ревозять. 

Касова готівка — готівкові гроші в касах 
об’єднань, підприємств, організацій, установ.

Касова дисципліна (англ. саsh disci-
pline) — виконання всіма економічними 
суб’єктами встановлених центральним бан-
ком правил здійснення операцій з готівкою: 
правил їх зберігання, інкасації, витрачання 
за призначенням тощо.

Касова книга (англ. саsh book) — книга 
встановленої форми, в якій відображаються 
операції з готівкою. Кожне підприємство, 
організація, установа може мати тільки одну 
К. к., яка має бути пронумерована, прошну-
рована та завірена певним чином. Записи у 
К. к. виконуються касиром у двох примірни-
ках під копіювальний папір із кожного при-
буткового та видаткового касового ордера чи 

іншого відповідного документа відразу після 
одержання або видачі грошей.

Касова робота (англ. саsh-work) — ро-
бота, що виконується в установах національ-
ного та комерційних банків відповідно до 
правил центрального банку, а на підприєм-
ствах, в організаціях та установах відповідно 
до правил про проведення касових операцій. 
К. р. спрямована на забезпечення потреб на-
родного господарства та населення в готівці, 
а також на приймання, зберігання та видачу 
останньої.

Касовий оборот — обіг готівкових ко-
штів, які пройшли через касу підприємства, 
установи, організації.

Касовий ордер — грошовий документ, 
яким оформляється касова операція з при-
йому або видачі готівки підприємствами, 
установами, організаціями.

Касові операції — сукупність мате ріа-
льно-технічних процедур, які полягають у 
прийомі, зберіганні і видачі готівки. 

Касові операції виконання бюдже-
ту — проведення та облік операцій за касо-
вими надходженнями до бюджету і касови-
ми виплатами з бюджету.

Каста — закрита група, приналежність до 
якої визначається народженням індивіда, 
кожна каста має свою роль, права і обо в’язки, 
перехід з однієї касти до іншої заборонений.

Кастоді — банківська послуга з відпові-
дального зберігання акцій корпорацій.

Каталітичне лідерство — здатність 
об’єднувати головних державних і приват-
них зацікавлених учасників навколо критич-
ної глобальної (місцевої) проблеми, як-от 
кислотні дощі, імміграція чи економічна ди-
версифікація. Каталітичний лідер стимулює 
формування критичної маси різних учасни-
ків політичного курсу, яким за спонуку пра-
вить мета або колективно витворена мрія.

Каталог — документ, що містить систе-
матизований звід або перелік будь-яких 
об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт 
за певним позначенням. К. може містити ха-
рактеристики, показники та інші дані щодо 
об’єктів, внесених до нього.

Категорії державного управління — 
основні, найбільш істотні та фундаментальні 
поняття, що відображають найбільш суттєві, 
закономірні управлінські зв’язки та відноси-
ни, які є основою розбудови нової галузі на-
уки державного управління, визначають рі-
вень управлінської думки, будучи логічними 
складовими пізнання системи державного 
управління в історичному аспекті.

Категорії посад державної служби. 
Посади державної служби в державних орга-

Категорії посад державної служби
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нах поділяються на категорії залежно від по-
рядку призначення, характеру та обсягу по-
вноважень і необхідних для їх виконання 
кваліфікації та професійної компетентності 
державних службовців. Встановлюються 
такі категорії посад державної служби:

1) категорія “А” (вищий корпус держав-
ної служби) — посади:

— Державного секретаря Кабінету Міні-
стрів України та його заступників, 
державних секретарів міністерств;

— керівників центральних органів вико-
навчої влади, які не є членами Кабінету 
Міністрів України, та їх заступників;

— керівників апаратів Конституційного 
Суду України, Верховного Суду Укра-
їни, вищих спеціалізованих судів та їх 
заступників;

— голів місцевих державних адміністра-
цій;

— керівників державної служби в інших 
державних органах, юрисдикція яких 
поширюється на всю територію Укра-
їни;

2) категорія “Б” — посади:
— керівників структурних підрозділів 

Секретаріату Кабінету Міністрів Укра-
їни та їх заступників;

— керівників структурних підрозділів 
міністерств, інших центральних орга-
нів виконавчої влади та інших дер-
жавних органів, їх заступників, керів-
ників територіальних органів цих дер-
жавних органів та їх структурних 
підрозділів, їх заступників;

— заступників голів місцевих державних 
адміністрацій;

— керівників апаратів апеляційних та 
місцевих судів, керівників структур-
них підрозділів апаратів судів, їх за-
ступників;

— заступників керівників державної 
служби в інших державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на всю 
територію України;

3) категорія “В” — інші посади державної 
служби, не віднесені до категорій “А” і 
“Б”.

Категорія (від гр. kategoria — обвинува-
чення, ознака) — гранично широке поняття, в 
якому відображено найбільш загальні та іс-
тотні властивості, ознаки, зв’язки і відносини 
предметів, явищ дійсності і пізнання. К. пси-
хології, напр., є психіка, свідомість, діяль-
ність, особистість, колектив; мислення, емо-
ції, почуття, воля тощо. К. — тип значення, у 
конструюванні якого використовують логіч-
ну форму “систематичного уточнення”. К. 

має граничний рівень абстрактності й уточ-
нює “вихідне поняття”, постаючи в уточненні 
як засіб.

Категорія режиму секретності — ка-
тегорія, яка характеризує важливість та об-
сяги відомостей, що становлять державну 
таємницю, які зосереджені в державних ор-
ганах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях.

Каузальність — взаємозв’язок між ре-
зультатами та заходами, вжитими для їх до-
сягнення, або зв’язок між остаточними ре-
зультатами та їх впливом на бенефіціарів.

КАФ — торговельний термін, який за-
стосовується у міжнародній практиці. За 
правочином КАФ продавець зобов’язаний 
укласти договір перевезення, тобто він пови-
нен забезпечити перевезення вантажу мор-
ським шляхом і доставити його на борт суд-
на. Обов’язок страхування вантажу під час 
перевезення морським шляхом після достав-
ки його на борт судна лежить на покупцеві, 
але продавець зобов’язаний повідомити всі 
необхідні дані для страхування, інакше ри-
зик загибелі вантажу під час перевезення ле-
жить на продавцеві. У французькому пере-
кладі операція КАФ ототожнюється з опера-
цією СІФ, коли головною дією продавця є 
не стільки доставка вантажу, оплата фрахту і 
його страхування, скільки доставка доку-
ментів, якими користується покупець.

Квазігроші (англ. quasimoney) — одна із 
складових грошової маси, що являє собою 
грошові кошти у безготівковій формі, які 
містяться на строкових та ощадних вкладах 
у комерційних банках.

Квазіекспериментальний дизайн до-
слідження — модель дослідження, заснова-
на на порівнянні кількох подібних (але не то-
тожних) груп, при цьому одна група знахо-
диться під впливом проекту чи програми 
(група впливу), а інша — ні (порівняльна гру-
па). Відмінності цих груп показують резуль-
тативність та вплив проекту чи програми. 

Квазіринок (англ. quasimarket) — ри-
нок, що ґрунтується на дійсних ринкових за-
конах і стосунках.

Квазіфіскальні операції — операції 
органів державної влади і місцевого само-
врядування, Національного банку України, 
фондів загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування, 
суб’єк тів господарювання державного і ко-
мунального секторів економіки, що не відо-
бражаються у показниках бюджету, але мо-
жуть призвести до зменшення надходжень 
бюджету та/або потребувати додаткових ви-
трат бюджету в майбутньому.

Категорія
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Кваліметрія (англ. qualimetry) — галузь 
науки, яка об’єднує кількісні методи оцінки 
якості, які використовуються для обґрунту-
вання рішень, що приймаються при управ-
лінні якістю продукції та стандартизації.

Кваліфікація (від лат. qualis — який за 
якістю і ficatio від facio — роблю) — ступінь 
професійної підготовленості до виконання 
певного виду роботи. Розрізняють К. роботи 
і К. працівника. К. роботи — характеристика 
певного виду роботи за ступенем її склад-
ності, точності та відповідальності. Здебіль-
шого визначається розрядом відповідно до 
тариф но-кваліфікаційного довідника. Має 
важливе значення для встановлення тариф-
них ставок робітникам і посадових окладів 
службовцям. К. працівника — ступінь і вид 
професійного навчання (рівень підготовки, 
досвіду, знань, навичок, необхідних для ви-
конання конкретного виду роботи). Вста-
новлюється у вигляді розряду або категорії 
(напр., інженер з праці II, І категорії, провід-
ний інженер тощо).

Квитанція — розписка встановленої 
форми в прийнятті грошей, документів, цін-
ностей і т. п.

Кворум (лат. quorum) — найменша кіль-
кість членів зібрання, за якої воно вважаєть-
ся законним (правомочним) і може прийма-
ти рішення, що мають силу. Визначається 
або фактичною кількістю, або відсотковим 
відношенням до загальної кількості членів. 
У деяких випадках звичайний К. може збіль-
шуватися при вирішенні окремих особливо 
важливих питань.

Квота (лат. quota — частина, яка припа-
дає на кожного) — 1) частка у загальному ви-
робництві, збуті, експорті або імпорті, страху-
вання певного товару, об’єкта, випускаємого 
(застрахованого) кількома виробниками 
(страховиками); 2) вартість або кількісне об-
меження імпорту або експорту, що вводиться 
на певний період часу по окремих товарах, 
послугах, країнам і групам країн. 

Квота експортна (англ. еxport quota) — 
вводиться для обмеження пропозиції товару 
на експорт і запобігає зниженню експортних 
цін і доходів від експорту. Квотування на 
експорт здійснюється з метою забезпечення 
нормального товарообороту на внутрішньо-
му ринку.

Квота імпортна (англ. quota on im-
port) — встановлюється для зменшення по-
питу імпортних товарів на внутрішньому 
ринку для того, щоб створити сприятливі 
умови для виробників усередині країни, не 
допустити падіння цін на внутрішньому 
ринку.

Квотування — кількісні обмеження ви-
робництва, експорту та імпорту товарів 
(за фізичним обсягом або вартістю), що вво-
дяться міждержавними і національно-дер-
жавними органами з метою регулювання 
міжнародної торгівлі, а також збалансування 
внутрішньої торгівлі та платежів; відносить-
ся до числа традиційних заходів нетарифно-
го регулювання та здійснюється згідно вста-
новлених імпортних і експортних квот по лі-
цензіями, копії яких додаються до митних 
декларацій поряд з іншими документами, 
необхідними для митних цілей.

Квотування і ліцензування експор-
ту та імпорту — кількісні і вартісні обме-
ження на ввезення (вивезення) в дану краї-
ну; вводяться державою на певний термін 
стосовно до певних товарів, транспортних 
засобів, робіт, послуг і т. п., країнам чи гру-
пам країн; виступають в якості нетарифних 
заходів зов нішньоекономічного регулюван-
ня, регулювання попиту та пропозиції на 
внутрішньому ринку, у відповідь на дискри-
мінаційні акції зарубіжних торгових партне-
рів і т. д.

Кейнсіанська економічна теорія 
(англ. Keynesian economics) — сукупність ма-
кроекономічних концепцій, відповідно до 
яких сучасна ринкова економіка сама по собі 
не спроможна забезпечити повне викорис-
тання своїх ресурсів, для досягнення їх пов-
ної зайнятості необхідно застосовувати фіс-
кальну і кредитно-грошову політику. Кейн-
сіанство — теорія державного антикризового 
регулювання економіки, ґрунтується на по-
літиці зростання споживчого попиту за ра-
хунок високої оплати праці. Основні прин-
ципи були сформульовані Дж. Кейнсом. 
Якщо в минулому держава стояла на позиці-
ях невтручання у приватно-підприємницьку 
діяльність, то відповідно до кейнсіанства су-
спільство загального блага можливе за ак-
тивного втручання держави у справи еконо-
мічної і соціальної політики. Після Другої 
світової війни концепція неокейнсіанства 
набула свого розвитку в акцентах на еконо-
мічне зростання і динаміку.

Керівник — особа, на яку офіційно по-
кладено функції управління колективом та 
організації його діяльності. К. несе юридич-
ну відповідальність за функціонування ко-
лективу перед інстанцією, яка його призна-
чила (обрала, затвердила), і має у своєму 
розпорядженні суворо визначені можливос-
ті санкціонування (покарання та заохочення 
підлеглих) з метою впливу на їх виробничу 
(наукову, творчу тощо) активність. На відмі-
ну від лідера, К. має формально регламенто-
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вані права та обо в’язки, а також представляє 
колектив у інших організаціях.

Керівник військово-цивільної адмі-
ністрації. Військово-цивільну адміністра-
цію населеного пункту (населених пунктів) 
очолює керівник, який призначається на по-
саду та звільняється з посади керівником 
відповідної обласної військово-цивільної ад-
міністрації за погодженням з керівником 
Антитерористичного центру при Службі 
безпеки України, а у разі, якщо відповідна 
обласна військово-цивільна адміністрація не 
утворена, керівником Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України.

Керівник державної служби:
1) організовує планування роботи з пер-

соналом державного органу, в тому 
числі організовує проведення конкур-
сів на зайняття вакантних посад дер-
жавної служби категорій “Б” і “В”, за-
безпечує прозорість і об’єктивність та-
ких конкурсів відповідно до вимог 
закону;

2) забезпечує планування службової 
кар’єри, планове заміщення посад дер-
жавної служби підготовленими фахів-
цями згідно з вимогами до професій-
ної компетентності та стимулює про-
сування по службі;

3) забезпечує своєчасне оприлюднення 
та передачу центральному органу ви-
конавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну полі-
тику у сфері державної служби, ін-
формації про вакантні посади 
державної служби з метою форму-
вання єдиного переліку вакантних 
посад державної служби, який опри-
люднюється;

4) призначає громадян України, які про-
йшли конкурсний відбір, на вакантні 
посади державної служби категорій 
“Б” і “В”, звільняє з таких посад відпо-
відно до закону;

5) присвоює ранги державним службов-
цям державного органу, які займають 
посади державної служби категорій 
“Б” і “В”;

6) забезпечує підвищення кваліфікації 
державних службовців державного 
органу;

7) здійснює планування навчання персо-
налу державного органу з метою вдо-
сконалення рівня володіння держав-
ними службовцями державною мо-
вою, регіональною мовою або мовою 
національних меншин, визначеною 
відповідно до закону, а також інозем-

ною мовою, яка є однією з офіційних 
мов Ради Європи, у випадках, якщо 
володіння такою мовою є обо в’яз-
ковим відповідно до закону;

8) здійснює контроль за дотриманням 
виконавської та службової дисциплі-
ни в державному органі;

9) розглядає скарги на дії або бездіяль-
ність державних службовців, які за-
ймають посади державної служби ка-
тегорій “Б” і “В”;

10) приймає у межах наданих повнова-
жень рішення про заохочення та при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності державних службовців, які 
займають посади державної служби 
категорій “Б” і “В”;

11) виконує функції роботодавця стосов-
но працівників державного органу, які 
не є державними службовцями;

12) створює належні для роботи умови та 
їх матеріально-технічне забезпечення;

13) здійснює інші повноваження відповід-
но до законів України.

Керівник державної служби в дер-
жавному органі (далі — керівник держав-
ної служби) — посадова особа, яка займає 
вищу посаду державної служби в державно-
му органі, до посадових обов’язків якої нале-
жить здійснення повноважень з питань дер-
жавної служби та організації роботи інших 
працівників у цьому органі. Повноваження 
керівника державної служби здійснюють:

1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України — Державний секретар Кабі-
нету Міністрів України;

2) у міністерстві — державний секретар 
міністерства;

3) в іншому центральному органі вико-
навчої влади — керівник відповідного 
органу;

4) у державних органах, посади керівників 
яких належать до посад державної служ-
би, — керівник відповідного органу;

5) в інших державних органах або в разі 
прямого підпорядкування окремій 
особі, яка займає політичну посаду, — 
керівник апарату (секретаріату).

Керівник та заступники керівника 
центрального органу виконавчої влади. 
Керівник центрального органу виконавчої 
влади та його заступники є державними 
службовцями. Керівник центрального орга-
ну виконавчої влади призначається на поса-
ду та звільняється з посади Кабінетом Міні-
стрів України за пропозицією Комісії з пи-
тань вищого корпусу державної служби. 
Комісія з питань вищого корпусу державної 
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служби вносить на розгляд Кабінету Міні-
стрів України пропозиції щодо кандидатури 
для призначення на посаду керівника цен-
трального органу виконавчої влади за ре-
зультатами конкурсу відповідно до законо-
давства про державну службу.

Керівник центрального органу виконав-
чої влади може мати не більше двох заступ-
ників, які призначаються на посаду Кабіне-
том Міністрів України на підставі пропози-
цій Комісії з питань вищого корпусу 
державної служби за результатами конкурсу 
відповідно до законодавства про державну 
службу. Заступники керівника центрального 
органу виконавчої влади звільняються з по-
сади Кабінетом Міністрів України на підста-
ві пропозицій Комісії з питань вищого кор-
пусу державної служби відповідно до зако-
нодавства про державну службу.

Керівники юридичної особи (крім 
банку) — керівник підприємства, установи, 
члени виконавчого органу та ради (спосте-
режної ради) юридичної особи.

Керівництво — 1) керівний склад орга-
ну влади, до якого входять керівник органу 
та його заступники; 2) інструктивний доку-
мент, який містить правила виконання чо-
гось, настанови і норми поведінки в певній 
сфері роботи.

Керування на основі співучасті — 
стиль управління, що наголошує на бажа-
ності реальної участі робітників у процесі 
ухвалення рішень. Оскільки процес роботи 
нерозривно пов’язаний із внутрішніми на-
пругами та конфліктами, робітники повинні 
мати реальну можливість ухвалювати рі-
шення на своєму робочому місці.

Кеш (англ. cash) — законний засіб пла-
тежу в формі готівки, банкнот і монет.

Кеш-флоу (англ. cash flow) — грошовий 
потік, сума отриманої або виплаченої готів-
ки.

Київська Русь (Київська держава) 
(в арабських джерелах — Куявія, Славія, Ар-
танія) — держава групи племен східних 
слов’ян з центром у Києві. Виникла на межі 
VIII–ІХ ст. як результат відповідного 
соціально-економічного розвитку та етно-
культурної консолідації групи східносло-
в’янських племінних князівств. Існувала до 
середини ХІІІ ст. У період найвищого роз-
квіту займала територію від Балтійського 
моря на півночі до Чорного моря на півдні, 
від р. Сяну на заході до межиріччя Оки та 
Волги на сході. Загальна площа дорівнювала 
близько 800 тис. км2. Становлення держав-
них структур К. Р. відбулося впродовж 
VІІІ–Х ст. на базі консолідації та об’єднання 

протидержавних утворень VІ–VІІІ ст. — 
племінних князівств. Центром державотво-
рення стало державне об’єднання Руська 
земля, до якої спочатку увійшли племена по-
лян, древлян і сіверян. До кінця ІХ ст. на Ки-
ївському престолі сиділи князі династії князя 
Кия. У 862 р. розпочинається епоха династії 
Рюриковичів (покликаних сло в’ян ською  
знаттю норманських князів-братів Рюрика, 
Синеуса і Трувора). Після смерті Рюрика 
(882 р.) Олег убив київських князів Асколь-
да та Діра і проголосив Київ столицею 
об’єднаної держави. Олег продовжив 
об’єднання руських земель, розпочате ще під 
час князювання Аскольда, створюючи опор-
ні пункти київської влади на землях племін-
них союзів та князівств, через які тут збира-
лася данина. Київський престол тримали 
Олег (882–912), син Рюрика князь Ігор 
(912–944). На князювання Олега та Ігоря 
припадає початковий етап об’єднання 
слов’янських земель. У цей час держава ще 
не була міцною, зв’язки між її частинами 
були нестійкими, влада київського князя ма-
ловідчутною, часом номінальною. Племінні 
вожді, особливо у віддалених від Києва зем-
лях, почувалися незалежними від князя. 
Змусити їх підкорятися доводилося воєн-
ною силою, данина стягувалася у найбільш 
примітивній насильницькій формі полюддя.

Кібуц — кооперативне поселення в Ізра-
їлі, члени якого займаються сільським гос-
подарством, рідше — промисловим виробни-
цтвом. Усе майно належить кооперативу, 
прибуток реінвестується в розвиток після 
забезпечення поселенців продуктами харчу-
вання, одягом, житлом, соціальним і медич-
ним обслуговуванням. Дорослі живуть окре-
мо, діти зазвичай живуть разом з однолітка-
ми. У поселеннях прийнято готувати і їсти 
разом. Питання розвитку визначаються на 
загальних зборах, де також обираються 
представники адміністрації. В Ізраїлі такі 
поселення зазвичай утворюються на землі, 
взятої в оренду у Єврейського національно-
го фонду. Кібуци зіграли важливу роль в іс-
торії єврейської держави, відбившись на су-
часному ізраїльському суспільстві і досі віді-
граючи важливу роль в економіці країни.

Кількісний показник житлово-ко-
му нальних послуг — одиниця виміру для 
обчислення обсягу отриманої споживачем 
послуги, визначена відповідно до вимог нор-
мативів, норм, стандартів, порядків і правил 
згідно із законодавством.

Кількісні дані — дані, виражені в чис-
лових показниках та отримані в результаті 
застосування кількісних методів (опитувань, 
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клінічних тестів, статистичної інформації). 
Перевагами К. д. є їх репрезентативність для 
досліджуваних груп (може бути досягнутою 
тільки за допомогою правильного дизайну 
вибірки дослідження), можливість статис-
тичного аналізу даних та використання їх в 
якості доказової бази.

Кінцевий бенефіціарний власник 
(контролер) — фізична особа, яка незалеж-
но від формального володіння має можли-
вість здійснювати вирішальний вплив на 
управління або господарську діяльність 
юридичної особи безпосередньо або через ін-
ших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом 
реалізації права володіння або користування 
всіма активами чи їх значною часткою, права 
вирішального впливу на формування складу, 
результати голосування, а також вчинення 
правочинів, які надають можливість визна-
чати умови господарської діяльності, давати 
обов’язкові до виконання вказівки або вико-
нувати функції органу управління, або яка 
має можливість здійснювати вплив шляхом 
прямого або опосередкованого (через іншу 
фізичну чи юридичну особу) володіння од-
нією особою самостійно або спільно з 
пов’язаними фізичними та/або юридичними 
особами часткою в юридичній особі у розмі-
рі 25 чи більше відсотків статутного капіта-
лу, або прав голосу в юридичній особі.

При цьому К. б. в. (к.) не може бути особа, 
яка має формальне право на 25 чи більше від-
сотків статутного капіталу або прав голосу в 
юридичній особі, але є агентом, номінальним 
утримувачем (номінальним власником) або є 
тільки посередником щодо такого права.

Кінцевий результат — зміни, спричи-
нені діями та заходами на певному етапі про-
екту чи програми. К. р. поділяються на за-
плановані та незаплановані; незаплановані 
К. р. можуть бути як позитивними, так і не-
гативними.

Кіоск — будова, що не має торгового 
залу і розрахована на одне робоче місце про-
давця.

Кланові партії — партії, легітимність 
яких базується на підтримці певними клано-
вими групами, інтереси яких ці партії від-
стоюють у політиці. Такі партії є специфіч-
ними політичними утвореннями, що вини-
кають передусім у країнах з нерозвиненою 
чи квазідемократичною політичною систе-
мою.

Клас — велика група людей, що мають 
схожі економічні ресурси, і, як наслідок, 
спільні політичні погляди, стилі життя, цін-
ності і вподобання. Ознаки класу: 1) класи 
виступають суто економічним утворенням, 

тобто приналежність індивіда до класу ви-
значається його матеріальним становищем, 
обсягом економічних ресурсів, яким володіє 
індивід. Якщо змінюється економічне стано-
вище індивіда, він переходить до іншого кла-
су. Інші типи стратифікації спираються на 
неекономічні чинники (вплив релігії тощо); 
2) на відміну від інших типів класи не спира-
ються на силу релігії чи закону, тобто вони є 
більш плинними; 3) індивід може потрапити 
до того чи іншого класу завдяки своїм зусил-
лям (чи бездіяльності), а не лише отримати 
класовий статус при народженні; 4) відноси-
ни між класами носять безособовий харак-
тер, у той час як в усіх інших си стемах за-
вжди присутні особисті відносини між, 
напр., кріпаком і феодалом, рабом і власни-
ком.

Класична теорія еліти — теорія, яка 
розглядаючи бюрократію, проголошує, що 
всі суспільства складаються з двох класів: 
правлячого й підлеглого. Правлячий клас 
становить меншість, що править більшістю, 
не лише завдяки примусу, а й з огляду на 
свою здатність організовувати і посилання 
на такі абстрактні принципи, як суверенітет 
народу й священне право. За цією теорією 
держава ділиться на два типи — феодальний 
і бюрократичний. У феодальній державі 
будь-який член правлячого класу може ви-
конувати всі функції уряду — економічну, 
судову, адміністративну чи воєнну. Проте в 
бюрократичній державі ці функції розділені 
й стають винятковою прерогативою кон-
кретних частин правлячого класу, зокрема 
бюрократії й військової верхівки. Згідно з 
іншою формою теорії еліти, широкомасш-
табні організації конче мають олігархічний 
характер, оскільки схильні розвивати бюро-
кратичну структуру, що заперечує внутріш-
ню демократію. Влада зосереджується на 
вершині організації і її по-диктаторському 
використовує організаційна еліта. Залізний 
закон олігархії має далекосяжні наслідки, 
оскільки олігархічні бюрократичні структу-
ри підривають демократичні інститути су-
спільства.

Кластер (англ. сluster) — група усіх 
предметів; cluster analysis — метод, за зраз-
ком якого групи класифікуються відповідно 
до певних характеристик; cluster sampling — 
відбір зразків на основі чітко визначених 
груп; cluster sampling was used in the survey 
since there were several very distinct groups in 
the population under study — у дослідженні за-
стосовувався кластерний відбір проб, оскіль-
ки у населення, яке вивчалося, було кілька 
чітко обмежених груп.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
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Клаузула (англ. сlause) — кожна окрема 
умова в законі й таких нормативних актах, як 
статут, договір, інструкція, заповіт тощо; у 
вужчому розумінні — спеціальна постанова 
або застереження, що додаються до договору.

Клеймс (англ. сlaims) — претензії, вимо-
ги покупця до продавця у зв’язку з недоліка-
ми, пов’язаними з якістю або станом постав-
леного товару.

Клептократія — корупція як невід’ємний 
компонент владних відносин.

Клептоманія — патологічна пристрасть 
до крадіжок. Зустрічається у осіб з нестій-
кою психікою, в іншому не привертають ува-
ги поліції; при цьому самі крадіжки не ви-
кликаються потребами, може перерости у 
психічне захворювання. Можлива кара не 
утримує від скоєння крадіжки. 

Клерикалізм — політична течія, спря-
мована на посилення впливу релігії та церк-
ви на всі сфери суспільного життя.

Клієнт — 1) фізична або юридична особа, 
держава, орган державної влади, орган місце-
вого самоврядування, в інтересах яких здій-
снюється адвокатська діяльність; 2) будь-яка 
особа, яка:

— звертається за наданням послуг до 
суб’єкта первинного фінансового мо-
ніторингу;

— користується послугами суб’єкта пер-
винного фінансового моніторингу;

— є стороною договору (для суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу, 
щодо яких Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку від-
повідно до закону виконує функції 
державного регулювання і нагляду, а 
також у випадках, передбачених ст. 64 
Закону України “Про банки і банків-
ську діяльність”);

— є гравцем у лотерею або азартну гру, в 
тому числі казино, електронне (віртуа-
льне) казино.

Клієнт банку — будь-яка фізична чи 
юридична особа, що користується послуга-
ми банку.

Клієнт Національного депозита-
рію — зберігач, який користується послуга-
ми Національного депозитарію на підставі 
депозитарного договору; емітент, який ко-
ристується послугами Національного депо-
зитарію на підставі договору про обслугову-
вання емісії цінних паперів; депозитарій, з 
яким укладено договір про кореспондент-
ські відносини щодо здійснення операцій з 
цінними паперами.

Клієнтські зв’язки, клієнтизм — вза-
ємовигідні зв’язки покровителя й іншої осо-

би або групи осіб (клієнтів) і система зобо-
в’язань між ними.

Клінч (англ. сleanch) — безвихідна си-
туація.

Кліринг (англ. clearing від clear — прово-
дити розрахунок) — 1) система безготівко-
вих розрахунків по зустрічним зобов’я-
занням між країнами, банками, компаніями, 
підприємствами за поставлені, продані один 
одному товари, цінні папери і надані послу-
ги, виходячи з умов балансу платежів; 
2) процедура розрахунків через розрахунко-
ву палату, яка виступає в якості консолідова-
ного продавця перед усіма покупцями за бір-
жовими угодами, гарантуючи тим самим ви-
конання укладених контрактів і страхуючи 
їх учасників від можливих фінансових втрат; 
3) взаємний залік платежів за чеками в рам-
ках однієї держави.

Кліринговий банк — банк, який є чле-
ном розрахункової (клірингової) палати, що 
входить у національну систему взаємного 
заліку платежів за чеками, що надає наступ-
ні послуги з відкритим у ньому рахунком: 
ведення відомостей стану матеріальних цін-
ностей, отримання і поставка цінних папе-
рів, здійснення розрахунків і виплат. К. б. ві-
діграють провідну роль в обслуговуванні 
внутрішніх розрахунків у країні; надають всі 
види банківських послуг, беруть участь у 
міжнародних консорціумах, активно оперу-
ють на валютних, кредитних та інших рин-
ках. Проводять диверсифікацію через широ-
ку мережу дочірніх і асоційованих компа-
ній — банківських, фінансових, страхових, 
трастових, лізингових та ін.

Кліринговий депозитарій — депозита-
рій, який одержав дозвіл Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на здій-
снення клірингу щодо операцій з цінними 
паперами.

Клірингові операції — послідовність 
дій, що забезпечують проведення клірингу 
за правилами,

Клірингові розрахунки — 1) взаємо-
розрахунки на основі клірингу, заліку взаєм-
них вимог через клірингові банки, розрахун-
кові (клірингові) палати; 2) міждержавні 
розрахунки, при яких усі кошти від 
експортно-імпортних операцій акумулюють-
ся на одній розрахункової лінії, відповідно 
до заздалегідь обумовленими курсами націо-
нальних валют.

Клірингові угоди — угода між урядами 
або центральними банками кількох країн 
про централізований взаємний залік зустріч-
них вимог і зобов’язань у зовнішній торгівлі. 
Безготівкові розрахунки між банками реалі-

Клірингові угоди



302

зуються через розрахункові палати, які здій-
снюють розрахунки за угодами, укладеними 
на фондовій і товарній біржах, і контроль за 
їх виконанням.

Клопотання — письмове звернення з 
проханням про визнання за особою відповід-
ного статусу, прав чи свобод тощо.

Ключовий учасник юридичної осо-
би — будь-яка фізична особа, яка володіє 
корпоративними правами такої юридичної 
особи, юридична особа, яка володіє двома і 
більше відсотками корпоративних прав та-
кої юридичної особи, і при цьому:

1) якщо юридична особа має більше, ніж 
20 учасників — фізичних осіб, ключо-
вими учасниками вважаються 20 учас-
ників — фізичних осіб, частки яких є 
найбільшими;

2) якщо однакові за розміром пакети 
корпоративних прав юридичної особи 
належать більше, ніж 20 учасникам — 
фізичним особам, ключовими учасни-
ками вважаються всі фізичні особи, 
які володіють двома і більше відсотка-
ми корпоративних прав такої юридич-
ної особи;

3) вважається, що публічна компанія не 
має ключовиx учасників.

Коаліційний уряд — уряд, який ство-
рюється в парламентарних державах, коли 
депутатські місця в парламенті роздроблені 
між різними партіями і жодна з них не може 
претендувати на створення однопартійного 
уряду. Останнім часом К. у. створювалися в 
Італії, Угорщині, Бельгії, Нідерландах, Ру-
мунії, Україні, де у партійній системі відсут-
ня домінуюча партія.

Коаліція (лат. coalitio — об’єднання) — 
союз, об’єднання, створювані на добровіль-
них засадах для досягнення загальних цілей, 
вирішення спільних завдань.

Ковбойський менеджмент (англ. 
сowboy management) — популярна серед дея-
ких керівників концепція конструктивного 
конфлікту, що нібито робить позитивний 
вплив на результати діяльності організації. 
Ця концепція перебуває у суперечності з 
основними положеннями класичного ме-
неджменту через те, що “К. м. робить героїв з 
гарячих голів, котрі стріляють раніше, ніж 
побачать ціль”. Менеджери-ковбої — це ін-
дивідуалісти, які надають перевагу конку-
ренції між відділами організації, які діють 
без роздумів і уникають заяв про цілі органі-
зації, бо заявлена місія обмежує свободу по-
шуку нових можливостей. Ковбої від управ-
ління створюють захоплюючу атмосферу 
збудження, авантюризму та відчайдушності. 

Конкуренція та управління за допомогою 
“конструктивних” конфліктів, як вони тлу-
мачаться в “К. м.”, суперечать уявленням 
про управлінську класику, що проповідує 
співробітництво всередині організації та 
конкуренцію на ринку.

Ковернот (англ. соvernat) — документ, 
який видається агентом-маклером для пові-
домлення страхувальнику, що його інструк-
ції щодо страхування виконані, або підтвер-
дження здійсненого агентом страхування на 
користь страхувальника.

Когнітаріат (від англ. cognition — піз-
нання) — термін О. Тоффлера для означення 
нового класу в постіндустріальному суспіль-
стві, який приходить на заміну пролетаріату 
індустріальних суспільств; його основною 
характеристикою стане виробництво знань 
та інформації.

Когнітивний підхід — теорія організа-
ційного пристосування, що розглядає адміні-
стративні структури як такі, що мають дві го-
ловні функції: ухвалювати складні постанови 
й виконувати складні завдання. Тоді як біль-
шість людей спроможна ухвалювати прості 
постанови й виконувати прості завдання, 
складні постанови й завдання часто переви-
щують їхні можливості. Існує стан обмеженої 
раціональності. Організаційні структури 
створюють психологічні середовища, що да-
ють можливість людям діяти відповідно до 
їхніх спроможностей. Можна також довести, 
що чим складніші постанови (чи завдання) 
організації, що залежать від середовища, тим 
більша їхня структурна диференціація (тобто 
організації пристосовуються до складного се-
редовища, створюючи більш диференційова-
ні внутрішні структури).

Когнітивні процесуальні теорії мо-
тивації до праці — когнітивні процесуаль-
ні моделі зосереджуються на визначенні 
чинників, зокрема когнітивних змінних ве-
личин, що компромісно регулюють мотива-
ційний процес, і на з’ясуванні того, як і чому 
ці чинники створюють мотивацію. їхня 
складність походить не від урахування ряду 
змінних величин, а радше від зацікавлення 
процесом — стосунками й взаємодіями змін-
них величин. Саме ця ідея процесу у форму-
ванні моделей є важливим досягненням у 
теорії мотивації до праці. Головна підвалина 
процесуальної теорії — припущення, що 
внутрішні когнітивні стани й ситуативні 
змінні величини взаємодіють у мотивацій-
ному процесі. Індивід — активний чинник, 
що вибирає лінію поведінки, спираючись на 
свої потреби і на припущення, який тип по-
ведінки приведе до бажаної винагороди.

Клопотання
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Код (фр. code) — система подання ін-
формації у вигляді даних, що складається з 
набору умовних знаків і правил присвоєння 
їм значень; умовне, скорочена назва, назва 
товарів, речей, предметів, їх шифр, символіч-
не зображення, що містять інформацію про 
ці об’єкти. Присвоєння К. називають коду-
ванням.

Кодекс (англ. соde) — 1) єдиний законо-
давчий акт, в якому систематизовано норми 
права, що регулюють певну галузь суспіль-
них відносин; 2) сукупність етичних норм, 
звичок, переконань, правил поведінки, що 
склалися в певному суспільстві; 3) збірник 
правил, інструкцій, що регулюють певну га-
лузь діяльності.

Кодекс поведінки (codeх of ethica) — 
один з допоміжних джерел права міжнарод-
ної торгівлі; приклад недержавного регулю-
вання міжнародних економічних відносин. 
Так, Міжнародною торговою палатою у 
1937 р. був прийнятий Міжнародний кодекс 
рекламної практики, переглядався потім у 
1949, 1955, 1966, 1973 і 1986 рр. Нею ж роз-
роблений ряд кодексів щодо маркетингової 
діяльності, в тому числі з просування това-
рів, їх продажу поштою, практиці безпосе-
редніх продажів, а також з проведення мар-
кетингових і соціальних досліджень. Міжна-
родною асоціацією франшизи виданий К. п. 
при здійсненні договорів франшизи, Міжна-
родною асоціацією юристів — Правила пове-
дінки міжнародних арбітрів. Американ-
ською асоціацією юристів і Американською 
арбітражною асоціацією випущений Кодекс 
поведінки арбітрів при вирішенні комерцій-
них суперечок. Подібні за своєю природою 
документи створюються відповідними бір-
жами і банківськими асоціаціями, а також 
окремими фірмами.

Кодекс усталеної практики — норма-
тивний документ, що містить рекомендації 
щодо практик чи процедур проектування, 
виготовлення, монтажу, технічного обслуго-
вування або експлуатації обладнання, кон-
струкцій чи виробів.

Кодифікація законодавства (від лат. 
codex — книга + facio — роблю) — одна з 
форм систематизації законодавства, право-
творча діяльність органів державної влади з 
радикального кількісно-якісного удоскона-
лення змісту правових норм, пов’язаних між 
собою загальним предметом правового регу-
лювання, та створення на цій основі нового 
зведеного, систематизованого (логічно, вну-
трішньо й зовні погодженого) нормативного 
акта підвищеного рівня стабільності. У вузь-
кому розумінні К. з. — це спосіб якісного 

упорядкування законодавства, забезпечення 
його узгодженості та компактності, а також 
вивільнення нормативного масиву від заста-
рілих норм шляхом підготовки та прийняття 
нового нормативного акта. Термін “кодифі-
кація” вперше був введений у науковий обіг 
англійським юристом і філософом І. Бента-
мом (XIX ст.), який виступив з ідеєю кодек-
су міжнародного права. К. з. здійснюється 
шляхом: 1) об’єднання в єдиному акті право-
вих норм, що містяться в різних норматив-
них документах, однак належать до однієї 
галузі права; 2) удосконалення змісту цих 
норм; 3) усунення застарілих норм та прога-
лин у правовому регулюванні системи від-
повідних відносин.

Код-штрих-код (англ. bar code) — си-
стема смужок, надрукована на товарі, яка 
при зчитуванні комп’ютером видає поси-
лальний номер або ціну.

Коеволюція — термін інвайронмен-
тальної соціології, який означає оптималь-
ний і гармонійний розвиток і співіснування 
людства та ї природи зі зменшенням антро-
пологічного навантаження на біосферу за 
рахунок вдосконалення техніки і технологій.

Коефіцієнт безробіття (англ. unem-
ployment ratio) — частка працездатного насе-
лення, яке не може працевлаштуватися.

Коефіцієнт бета — показник виміру 
систематичного ризику цінного паперу від-
носно ринку цінних паперів у цілому.

Коефіцієнт використання грошових 
коштів (англ. сиrrency ratio) — поняття вжи-
вається у міжнародній фінансовій статисти-
ці для виявлення відносної величини бан-
кнот, чеків та інших грошових замінників, 
які використовуються при підписанні фі-
нансових угод.

Коефіцієнт дисконтування (англ. dis-
count coffcient) — коефіцієнт, за допомогою 
якого номінальні одноразові витрати або ін-
вестиції в рік їх вкладення за альтернативни-
ми варіантами приводяться до єдиного роз-
рахункового року або до року введення 
об’єкта в експлуатацію. К. д. враховує фак-
тор часу в частині “замороження” інвестицій 
в об’єкт. 

Коефіцієнт ефективності загально-
господарського управління (англ. 
сoefficient of administrative management) — 
показує, скільки валової продукції створює 
підприємству 1 грн адміністративних ви-
трат. К. е. з. у. розраховується діленням вало-
вої продукції на адміністративні витрати.

Коефіцієнт ефективності постійних 
витрат (англ. сoefficient of a fixed charges 
effectiveness) — показує, скільки валової 

Коефіцієнт ефективності постійних витрат
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продукції створює 1 грн постійних витрат. К. 
е. п. в. розраховується діленням валової про-
дукції на адміністративні витрати плюс ви-
трати на збут.

Коефіцієнт керівництва (англ. ratio of 
managers and supervisors to nonsupervisory 
personnel) — зіставлення чисельності керівно-
го і контролюючого персоналу до чисельності 
працівників. Емпіричні дослідження компа-
ній, що використовують найрізноманітніші 
технології, показують, що завдяки тому, як 
технології ускладнюються, К. к. збільшуєть-
ся. Це слугує підтвердженням думки, відпо-
відно до якої з ускладненням застосовуваних 
компанією технологій зростає також потреба 
в менеджменті і менеджерах.

Коефіцієнт критичної оцінки (англ. 
асіd test ratio) — відношення суми ліквідних 
активів до суми боргових зобов’язань фірми. 
Активи складаються з наявних грошових ко-
штів, цінних паперів, які можна реалізувати 
через дебіторську заборгованість. 

Коефіцієнт ліквідності (англ. liquid 
ratio) — показник, що відображає спромож-
ність боржника оплатити короткострокові 
зобов’язання.

Коефіцієнт ліквідності банків (англ. 
bаnk’s liquid ratio) — показник, що характе-
ризує спроможність банку перетворювати 
свої активи на наявні гроші для задоволення 
вимог вкладників щодо одержання своїх 
внесків і потреб клієнтів у позичках. К. л. б. 
може мати кілька назв (напр., норма ліквід-
ності), визначається відповідно до практики, 
що склалася в тій чи іншій країні. К. л. б. за-
лежить від спеціалізації і розміру банку, від 
політики керівництва банку. У багатьох краї-
нах банки повинні підтримувати К. л. на 
певному рівні. Національний банк України 
встановлює комерційним банкам показники 
ліквідності балансу у вигляді нормативного 
співвідношення між активами та зобов’я-
заннями банку з урахуванням строку їх по-
гашення, а також можливості реалізації ак-
тивів.

Коефіцієнт множинної кореляції 
(англ. multiple colerrlation coefficient) — пара-
метр кореляційно-регресивного аналізу, що 
характеризує щільність зв’язку водночас 
між усіма факторами та функцією. Застосо-
вується для вибору моделі рівняння регресії. 
Для остаточної моделі його значення по-
винно бути не менш як 0,7.

Коефіцієнт обіговості запасів (англ. 
сoefficient of a supplys reverse) — показує, 
скільки разів повністю обертаються запаси 
за одиницю часу (у розрахунок береться 360 
днів), і розраховується розподілом кількості 

днів у розглянутому періоді (року) на обіго-
вість запасів у днях. При визначенні коефі-
цієнта обіговості товарного запасу викорис-
товується показник обсягів реалізованої чи 
відвантаженої продукції за звітний період у 
вартісному чи натуральному вираженні.

Коефіцієнт окупності виробничих 
витрат (англ. сoefficient of a production 
impuls payback) — показує, які витрати несе 
підприємство, щоб одержати 1 грн валової 
продукції. К. о. в. в. визначається діленням 
операційних витрат на валову продукцію. 

Коефіцієнт окупності виробничих 
(змінних) витрат (англ. сoefficient of a 
production impuls (nonconstant) payback) — 
показує, скільки виробничих (змінних) ви-
трат необхідно підприємству, щоб створити 
1 грн валового прибутку. К. о. в. (з.) в. розра-
ховується діленням собівартості реалізова-
ної продукції на валовий прибуток (збиток). 

Коефіцієнт окупності чистого дохо-
ду (англ. сoefficient of a netprobit payback) — 
показує, скільки чистого доходу необхідно 
підприємству, щоб створити 1 грн валового 
прибутку. К. о. ч. д. розраховується діленням 
чистого доходу на валовий прибуток (збиток). 

Коефіцієнт освоюваності об’єкта у 
виробництві (англ. сoefficient of industry 
famifiarisation object) — показник ступеня 
опанування в умовах серійного або масового 
виробництва нової конструкції об’єкта, тех-
нології його виготовлення, виробничих на-
вичок, операцій та способів, нормативів ви-
трат ресурсів та інших елементів виробничо-
го процесу. К. о. о. у в. визначається як 
відношення собівартості (трудомісткості) 
даного порядкового номера до собівартості 
(трудомісткості) повністю опанованого у ви-
робництві об’єкта.

Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат (англ. сoefficient of cost recovery) — 
показує, скільки валової продукції створю-
ється на підприємстві за рахунок 1 грн опе-
раційних витрат. К. п. в. в. розраховується 
діленням валової продукції на операційні 
витрати. 

Коефіцієнт сигма — показник виміру 
загального ризику цінного паперу.

Козацтво — з кінця XV ст. збірна назва 
козаків в Україні та в порубіжних державах. 
Слово “козак” тюркського походження і на 
письмі вперше вжито у 1240 р. у “Початко-
вій історії монголів” у значенні самітної лю-
дини, без певного місця проживання і сім’ї. 
У словнику половецької мови (1303) це сло-
во трактувалося як “страж, охоронець, про-
відник”. Ці люди несли охоронну службу в 
прикордонних місцевостях, охороняли ку-
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пецькі каравани і самі займалися степовим 
розбоєм. В українського народу слово “ко-
зак” набуло значення особисто вільної, муж-
ньої та хороброї людини, незалежної від 
будь-якої офіційної влади, захисника наро-
ду, рідної землі і православної віри. Перші 
документальні згадки про українських коза-
ків датуються кінцем ХV ст. Польський хро-
ніст М. Бєльський, описуючи похід сина Ка-
зимира IV Яна Альбрехта на Поділля проти 
татар 1489 р., зазначає, що польське військо 
успішно просувалося в подільських степах 
завдяки тамтешнім провідникам — козакам, 
які добре знали свою місцевість. У відповіді 
на скаргу Кримського хана Менглі-Ґірея ве-
ликий князь литовський у 1492 р. обіцяв 
“потрусити отих козаків” — киян, черкасців і 
канівців, які розбили та пограбували під Тя-
гинею (гирло Дніпра) турецький корабель. 
У грамоті великого князя литовського Олек-
сандра Ягеллона від 1499 р. київському воє-
воді сказано, що з козаків слід брати десяти-
ну від їхньої здобичі на низу Дніпра: — “Ко-
торі козаки з верху Дніпра і з наших сторон 
ходять водою на низ до Черкас и далі й шо 
там здобудуть, з того зо всего десятое мают 
давати”. Колискою українського К. стали 
землі так званого Великого кордону між єв-
ропейською та азійською цивілізаціями, які 
відігравали роль буфера між Кримським 
ханством та володіннями польських і литов-
ських володарів. Ці віддалені від централь-
ної влади землі були фактично вільними, 
слабко заселеними і тому отримали назву 
“Дике поле”. Природні багатства цього краю 
вабили до себе підприємливих людей, які 
формували численні ватаги уходників, осі-
дали там і господарювали, освоюючи у такий 
спосіб незаселені землі цієї буферної зони. 
Просуваючись все далі на південь, козацькі 
ватаги колонізаторів все частіше стикалися з 
татарськими ордами, які уперто відстоювали 
території своїх кочовищ. Взаємодія пред-
ставників українського і татарського етносів 
відбувалася не тільки на рівні мілітарного 
протистояння, а і в культурно-побутовій 
площині. Склався своєрідний козацький по-
бут. Частково він увібрав у себе елементи су-
сіднього тюркського етносу — у назвах, по-
буті, звичаях. Природні умови, фактор про-
тистояння і попит сприяли розвитку тих 
видів господарства, які мінімізували ризики 
можливих втрат від татарських нападів. Роз-
виток скотарства, мисливства, рибальства і 
бортництва концентрувався у численних зи-
мівниках, розкиданих по берегах річок. Не-
вдовзі козацькі поселення зайняли цілу сму-
гу на українському пограниччі — від пониззя 

Дону, через середню течію Дніпра і майже до 
Дністра. На початку ХVІ ст. К. розселилося 
по Київському, Канівському, Черкаському, 
Переяславському, Білоцерківському, Він-
ницькому, Хмільницькому староствах та ін. 
Специфічні умови життя і господарювання 
сформували унікальний психотип козака, 
який поєднував у собі ментальність воїна і 
трудівника. Образ козака багато в чому став 
ідеалом для широких верств населення 
українських земель. Зміцніла козацька 
спільнота стала відігравати все помітнішу 
роль у суспільно-політичному житті Речі 
Посполитої. К. стало важливим фактором і 
зовнішньополітичної діяльності. Воно стало 
єдиною силою, спроможною захистити пів-
денні території держави від спустошливих 
вторгнень кочовиків. Окремі магнати та ве-
ликокнязівські урядники порубіжних зе-
мель тісно співпрацювали з козаками й ви-
користовували їх не тільки у боротьбі зі сте-
повиками, а й для з’ясування власних 
стосунків. Тому офіційна влада вважала їх 
козацькими ватажками. При замках-
фортецях (у Каневі, Черкасах, Корсуні, Бі-
лій Церкві, Вінниці, Хмільнику, Брацлаві, 
Барі та ін.) формувалося К., організатором 
якого були місцеві старости (урядники). 
Гучної слави своїми подвигами, здійсненими 
на чолі козацьких загонів, набули намісник 
канівський і черкаський О. Дашкевич, 
хмільницький староста П. Лянцкоронський, 
барський староста Б. Претвич, Б. Ружин-
ський, староста канівський і черкаський 
Д. Вишневецький. Але К. очолюють і народ-
ні ватажки незнатного походження, імена 
перших із них нам маловідомі. У 70–80-х ро-
ках з’являється низка козацьких ватажків: 
Яків Шах, Іван Підкова, Матвій Самовитий, 
Костянтин Лакуста, Корній Перевальський, 
Федір Книшевич, Якуб Осовський, Андрій 
Рогачковський, Войцех Чановицький, Лук’ян 
Чорнинський. Подальша колонізація супро-
воджувалася появою на уходах сторожових 
постів та укріплених “городків”. На базі 
окремих зимівників створювалася ціла сис-
тема козацьких укріплених осередків — за-
сік. У протистоянні степових “уходників” із 
татарськими кочовими ордами на межі ХV–
ХVІ ст. виникає Запорозька Січ, яка згодом 
стає військовим і організаційним центром 
українського К., його символом і найвищою 
інстанцією. Січ виконувала функцію збере-
ження та розвитку козацьких традицій і мо-
ральних цінностей. Своєрідний лицарський 
кодекс став основою життєдіяльності запо-
розького товариства. Військова доблесть, 
шляхетність, готовність до самопожертви за-
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ради товариства, помножені на своєрідний 
аскетизм та спартанську здатність зносити 
страждання, що проявлялися у постійній го-
товності до смерті, завжди дивували інозем-
них спостерігачів. Серед найважливіших 
світоглядних цінностей К. були свобода, по-
братимство, шанування старших, лицарська 
доблесть і гідність, та культ Покрови Пре-
святої Богородиці. Як окрема соціальна вер-
ства зі своїм окремим устроєм, звичаями та 
організацією, К. сформувалося у ХVІ ст. Ця 
організація К. якнайповніше відповідала на-
ціональному характерові українців і потре-
бам часу. Найвища влада належала козаць-
кій раді (колу). Рада вирішувала найголов-
ніші питання внутрішнього життя, обирала 
старшого (гетьмана) і старшину. Гетьману 
надавалася вся повнота влади, що поєднува-
лося з високою відповідальністю. Україн-
ське К. формувалося з представників різних 
соціальних станів: міщан, бояр, шляхти, се-
лянства. У середині ХVІ ст. численний про-
шарок не нобілітованих дрібних рицарів — 
боярства і слуг, під загрозою перетворення 
на державних або феодально залежних се-
лян масово покозачився, ставши організа-
ційним ядром К. Покозачившись, придні-
провське боярство внесло в К. новий су-
спільний зміст і вже під новим іменем стало 
новою провідною верствою українства і поча-
ло боротьбу за визнання своїх прав. К. все ак-
тивніше приваблювало до себе й інші верстви 
населення. У часи соціальних заворушень іс-
нувала тенденція до масового покозачення 
селянства, яке, починаючи з кінця ХVІ ст., за-
безпечувало безперервне поповнення лав К. 
Після Люблінської унії кріпосницький гніт 
різко посилився, і селянські втечі з Волині, 
Західного Поділля і півночі Київщини на пів-
денні й південно-східні землі набувають ха-
рактеру масових переселень. Покозачені се-
ляни, не визнаючи державної юрисдикції, від-
мовлялися коритися королівським старостам 
і панам. Вливаючись до лав К., селяни й мі-
щани перетворили його на значну суспільно-
політичну силу. Першими визначними подія-
ми, в яких українське К. показало свою силу, 
були козацькі війни кінця ХVІ  ст.

Колапс імпорту (англ. ітроrt col-
lapse) — криза зовнішньої заборгованості, 
неможливість розрахуватися з кредиторами.

Колегіальність (від лат. collegium — то-
вариство, спільність) — принцип державного 
управління, відповідно до якого керівництво 
організацією здійснюється колегією — гру-
пою осіб, які мають рівні права та обов’я зки, 
або дорадчі права у розв’язанні питань, що 
належать до компетенції даної організації.

Колегія міністерства та інші консуль-
тативні, дорадчі та інші допоміжні органи 
міністерства. Для підготовки рекомендацій 
щодо виконання завдань міністерства може 
утворюватися К. м. як консультативно-
дорадчий орган. До складу колегії входять 
міністр (голова колегії), перший заступник 
міністра, заступники міністра, державний 
секретар міністерства, можуть входити ке-
рівники самостійних структурних підрозді-
лів апарату міністерства, територіальних ор-
ганів міністерства, а також за згодою — пред-
ставники інших державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, наукових і на-
вчальних закладів, громадських об’єднань, 
інші особи. Періодичність проведення засі-
дань колегії визначається міністром. Рішен-
ня колегії оформляються протоколом.

Колективний договір — локальний 
акт, що регулює трудові, виробничі й 
соціально-побутові відносини і укладається 
між колективом найманих працівників і 
власником або уповноваженим ним органом. 
Ініціатором з розробки, укладання і зміни К. 
д. може бути будь-яка із сторін. У К. д. фік-
суються взаємні зобов’язання роботодавця і 
працівників з таких питань: форма, система і 
розмір оплати праці, грошові винагороди, 
допомога, компенсація, доплата; механізм 
регулювання оплати праці, виходячи з росту 
цін, інфляції; зайнятість, охорона праці, у 
т. ч. жінок і підлітків; медичне й соціальне 
страхування, дотримання інтересів праців-
ників у разі приватизації підприємства; еко-
логічна безпека та охорона здоров’я праців-
ників па виробництві; пільги працівникам, 
які поєднують з роботою навчання та ін.

Колективний знак — товарний знак 
союзу, господарської асоціації або іншого 
добровільного об’єднання підприємств, 
призначений для позначення випущених і 
(або) реалізованих ними товарів, що мають 
єдині якісні або інші загальні характерис-
тики. 

Колективний трудовий спір (кон-
флікт) — неврегульовані розбіжності між 
працівниками і роботодавцями з приводу 
встановлення і зміни умов праці (включаю-
чи заробітну плату), укладення, зміни та ви-
конання колективних договорів, угод з пи-
тань соціально-трудових відносин.

Коливання курсу — зміна біржових 
цін на валюту, цінні папери під впливом змі-
ни попиту, пропозиції та інших факторів.

Коливний валютний курс — валют-
ний курс, що вільно змінюється під впливом 
попиту та пропозиції.

Колапс імпорту
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Колізійна норма — норма, що встанов-
лює, право якої держави має застосовува-
тись до правовідносин міжнародного харак-
теру, а саме: якщо їх учасником є іноземний 
громадянин або іноземна юридична особа; 
якщо їх об’єктом є річ, що знаходиться за 
кордоном; якщо юридичні факти, з якими 
пов’язані виникнення, зміна або припинення 
правовідносин, мали місце за кордоном. Од-
ним із ефективних засобів застосування К. н. 
є договори України з іноземними державами 
про правову допомогу.

Колізійне право — сукупність норм, 
що вирішують колізії між законами різних 
держав. К. п. є складовою міжнародного 
приватного права.

Колізія законів — протиріччя один од-
ному двох або більше формально діючих 
нормативних актів, виданих з одного і того ж 
питання. К. з. вирішується шляхом вибору 
того нормативного акта, який повинен бути 
застосований до розглянутого випадку. 
Якщо є розходження між актами, виданими 
одним і тим самим нормотворчим органом, 
то зазвичай застосовується акт, виданий піз-
ніше. Якщо розходяться за змістом норми, 
що знаходяться в актах, прийнятих різними 
органами, то застосовується норма, прийня-
та вищестоящим органом. 

Колонія (лат. colonia — поселення) — 
1) країна або територія, що знаходиться під 
владою іноземної держави (метрополії), по-
збавлена   політичної та економічної само-
стійності і керована на основі спеціального 
режиму; 2) назва виду виправних установ.

Команда (у діяльності) — об’єднання 
людей, залучених до спільної діяльності, 
згуртованість яких визначено узгодженістю 
способів взаємодії, адекватних цілям, цін-
ностям та ідеалам діяльності.

Командир — 1) посадова особа у зброй-
них силах, на яку покладено командування 
(керівництво) підрозділом, частиною (кора-
блем), з’єднанням. У Збройних силах Украї-
ни К. є єдиноначальником і відповідає за бо-
йову та мобілізаційну готовність ввіреного 
йому військового формування та успішне 
виконання ним бойових завдань, бойову під-
готовку, військову дисципліну та ін.; 2) у 
військово-морському флоті — особа вахтової 
служби на надводному кораблі (К. вахтового 
поста). Обов’язки та права К. визначаються 
військовими статутами.

Командитне товариство — це това-
риство, в якому разом з учасниками, що 
здійснюють від імені товариства підприєм-
ницьку діяльність і відповідають за зобо-
в’я заннями товариства усім своїм майном 

(повними учасниками), є один чи кілька 
учасників (вкладників), які несуть ризик 
збитків, пов’язаних з діяльністю товари-
ства, у межах сум зроблених ними вкладів 
та не беруть участі в діяльності товариства.

Командна економіка — спосіб управ-
ління економічною системою, господар-
ством країни, заснований на високому рівні 
централізації функцій керівництва економі-
кою, застосуванні директивних методів 
управління, зосередження основних видів 
ресурсів виробництва в державної власності.

Командувач — посадова особа у зброй-
них силах, інших військах багатьох держав, 
яка очолює об’єднання, рід військ (сил) або 
вид збройних сил; військова посада опера-
тивного, оперативно-стратегічного та стра-
тегічної ланки управління. У Україні К. є в 
збройних силах, прикордонних, національ-
ній гвардії та ін. У збройних силах деяких 
зарубіжних держав К. очолюють угрупован-
ня видів збройних сил, що входять до складу 
об’єднаних командувань.

Комбіновані документи — документи, 
які поєднують ознаки кількох видів доку-
ментів: розпорядчих та виправдувальних 
(розрахунково-платіжна відомість на випла-
ту заробітної плати), виправдувальних (ви-
конавчих) та бухгалтерського оформлення 
(видатковий касовий ордер). К. д. одночасно 
підтверджують розпорядження про вико-
нання даної операції, виправдання (підтвер-
дження) про її виконання і містять вказівку 
про порядок відображення цієї операції на 
рахунках бухгалтерського обліку.

Комендантська година — заборона у 
встановлений час доби перебувати на вули-
цях та в інших громадських місцях без спеці-
ально виданих перепусток і документів, що 
засвідчують особу. К. г. є одним із заходів, 
що застосовуються в умовах надзвичайного 
стану, яке може вводитися лише за наявності 
обставин, які являють собою безпосередню 
загрозу життю і безпеки громадян або кон-
ституційному ладу.

Комендантська служба — система за-
ходів, організованих і проведених з метою 
забезпечення своєчасного та таємного пере-
сування, зосередження, розгортання і розмі-
щення військ, а також підтримки загального 
порядку в районах їх розташування і бойо-
вих дій. При організації К. с. визначаються 
комендантські райони, комендантські ділян-
ки, місця і склад комендантських постів, по-
стів регулювання руху, диспетчерські пунк-
ти, контрольно-пропускні пункти і пункти 
харчування, обігріву, заправки пальним, тех-
нічної та медичної допомоги, збірні пункти 
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пошкоджених машин. На кожен район, ді-
лянку, переправу призначається комендант і 
виділяються в його розпорядження сили і 
засоби.

Комендатури — 1) орган управління 
військового коменданта гарнізону; неофіцій-
на назва управлінь військових комендантів 
залізничних (водних) ділянок, станцій, аеро-
портів, портів тощо; 2) підрозділ прикордон-
них військ, що складається з кількох при-
кордонних застав.

Комерсант (англ. bиsinessman) — особа, 
яка займається приватною підприємниць-
кою діяльністю.

Комерціалізація (англ. соmmеrcialize) — 
один із способів роздержавлення підпри-
ємств та організацій, що, як правило, не пе-
редбачає зміни форми власності. При К. змі-
нюються умови функціонування підприємств 
відповідно до вимог ринкової економіки: на-
дається повна господарська самостійність, 
незалежність щодо прийняття рішень з усіх 
питань поточної діяльності. К. вимагає лікві-
дації так званих вищих організацій (главків, 
торгів тощо), оскільки ніхто не має права да-
вати підприємству накази і команди. Водно-
час, підприємство не може розраховувати на 
будь-які пільги, дотації з боку державних ор-
ганів. Взаємини із партнерами, постачальни-
ками, замовниками комерціалізоване під-
приємство будує на комерційній основі, 
воно самостійно визначає ціни на продукцію 
та послуги, керуючись лише законодавством 
і нормативними актами. Підприємство та-
кож самостійно вирішує питання постачан-
ня ресурсів і збуту продукції, встановлення 
чисельності працюючих, їхню оплату праці, 
структуру управління, порядок розподілу та 
використання прибутку.

Комерційна діяльність (англ. соmmеrcial 
activity) — діяльність, збут, купівля, заготівля 
тощо, орієнтована на одержання прибутку. 
Включає систему цілеспрямованих заходів, 
процедур та видів робіт, що пов’язані із за-
безпеченням рентабельного функціонування 
в умовах товарно-грошових відносин.

Комерційна діяльність за цінними 
паперами (дилерська діяльність) — 
1) купівля-продаж цінних паперів, що здій-
снюються торговцем цінними паперами від 
свого імені та за свій рахунок; 2) здійснення 
цивільно-правових угод щодо цінних папе-
рів, які передбачають оплату цінних паперів 
проти їх поставки новому власнику від свого 
імені та за свій рахунок з метою перепрода-
жу третім особам (дилерська діяльність), 
крім випадків, передбачених законодав-
ством.

Комерційна таємниця — відомості, що 
не є державною таємницею, а пов’язані з ви-
робництвом, технологією, управлінням, фі-
нансовою та іншою діяльністю господарю-
ючого суб’єкта, розголошення яких може за-
вдати шкоди його інтересам. Відомості, що 
становлять К. т., повинні відповідати наступ-
ним вимогам: а) мати дійсну або потенційну 
цінність для суб’єкта підприємництва; б) не 
бути загальновідомими або загальнодоступ-
ними відповідно до законодавства; в) позна-
чатися відповідним чином з прийняттям 
суб’єктами підприємництва належних захо-
дів щодо збереження їх конфіденційності че-
рез систему класифікації названих відомос-
тей, розробку внутрішніх правил обмеження 
користування, введення відповідного марку-
вання документів та інших носіїв інформації, 
організації обліку, зберігання і застосування. 
До суб’єк тів К. т. відносяться фізичні та юри-
дичні особи, які займаються підприємниць-
кою діяльністю. Об’єктами К. т. є навмисно 
приховувані економічні інтереси і відомості 
про різні сторони у сферах виробничо-
господарської, управ лінської, науково-тех-
нічної, фінансової діяльності господарюючо-
го суб’єкта, охорона яких обумовлена   інтере-
сами конкуренції і можливою загрозою 
економічній безпеці господарюючого суб’єк-
та. До об’єктів К. т. не можуть належати: 
а) установчі документи, а також документи, 
що дають право на заняття підприємниць-
кою діяльністю та окремими видами госпо-
дарської діяльності, що підлягає ліцензуван-
ню (статут, рішення про створення підпри-
ємства або договір засновників, реєстраційні 
посвідчення, ліцензії, патенти); б) відомості 
за затвердженими формами статистичної 
звітності, а також звітності про фінансово-
економічну діяльність та інші дані, необхідні 
для перевірки правильності обчислення і 
сплати податків, а також інших обов’язкових 
платежів; в) документи про сплату податків і 
інших обов’язкових платежів; г) документи, 
що засвідчують платоспроможність; е) відо-
мості про чисельність, склад працюючих, 
їхню заробітну плату і умови праці, а також 
про наявність вільних робочих місць; ж) ві-
домості про забруднення навколишнього се-
редовища, порушення антимонопольного за-
конодавства, недотримання правил охорони 
праці, реалізації продукції, що завдає шкоди 
здоров’ю споживачів, а також про інші пору-
шення законодавства і розміри заподіяного 
при цьому збитку; з) відомості про участь по-
садових осіб державних підприємств в орга-
нізаціях, що займаються підприємницькою 
діяльністю.
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Комерційний акт — документ, який 
при перевезенні вантажів усіма видами 
транспорту може служити підставою для 
відповідальності транспортних органів ван-
тажовідправників і вантажоодержувачів та 
пасажирів. К. а. складається в місці відправ-
лення вантажу, в місці його призначення або 
під час перевезення для посвідчення невід-
повідності документів на вантаж самому 
вантажу (вантаж без документів, невідповід-
ність ваги або кількості місць тощо). Прави-
ла перевезень на кожному виді транспорту 
передбачають різний порядок складання К. 
а. Цей документ обов’язково додається до 
претензії або позову про недостачу, пошко-
дження вантажу, багажу. Відмова у складан-
ні К. а. може бути оскаржена, а до претензії 
або позову повинні додатися докази оскар-
ження відмови у складанні К. а.

Комерційний банк — назва всіх банків, 
крім Національно банку України та держав-
них банків; недержавна кредитна установа, 
що спеціалізується на прийомі депозитів, ко-
роткостроковому кредитуванні та розрахун-
ковому обслуговуванні клієнтів, що займа-
ється також посередницькими операціями, 
що здійснює універсальні банківські опера-
ції для підприємств усіх галузей, головним 
чином, за рахунок грошових капіталів і зао-
щаджень, залучених у вигляді внесків. 

Комерційний кредит — кредит, що на-
дається у товарній формі, визначає відноси-
ни з приводу перерозподілу матеріальних 
фондів і характеризує угоду між суб’єктами 
господарської діяльності. Об’єктом К. к. ви-
ступають реалізовані товари, виконані робо-
ти, надані послуги, щодо яких продавцем на-
дається відстрочка платежу. К. к. оформля-
ється векселем.

Комерційний ризик (англ. сommercial 
risc) — можлива ситуація, яка завдає матері-
альних збитків, втрат. У комерційній діяль-
ності, як правило, здійснюється страхування 
К. р. від несумлінних партнерів, форс-ма-
жор них обставин і багатьох інших ситуацій. 

Комерційний розрахунок (англ. соm-
mеrcial calculation) — метод господарювання 
шляхом співвіднесення у грошовій формі 
витрат і результатів господарської діяльнос-
ті. Використовується підприємцями та під-
приємствами з метою одержання максималь-
ного прибутку при мінімальних витратах ка-
піталу. К. р. обумовлений всеохоп лю вальним 
характером товарного виробництва і стихій-
ною дією закону в умовах конкурентної бо-
ротьби на ринку товарів.

Комерційні документи — рахунок-
фактура (інвойс), відвантажувальні та паку-

вальні листи, інші документи, які викорис-
товуються відповідно до міжнародних дого-
ворів, законодавства або звичаїв ділового 
обороту при здійсненні зовнішньоторговель-
ної та іншої діяльності і які в силу закону, 
угоди сторін або звичаїв ділового обороту 
використовуються для підтвердження здій-
снення операцій, пов’язаних з переміщенням 
товарів через митний кордон, якщо з норм 
Митного кодексу не випливає інше.

Комерція (лат. commercium — торгів-
ля) — підприємницька діяльність: торгова і 
торгово-посередницька діяльність, участь у 
продажу або сприяння продажу товарів і по-
слуг.

Комерція у сфері товарного обігу 
(англ. сommerce in turnover) — сукупність про-
цесів і операцій, спрямованих на здійснення 
купівлі-продажу товарів із метою задоволен-
ня купівельного попиту й отримання прибут-
ку.

Комівояжер (англ. travelling sales-
man) — представник торговельної фірми, 
який пропонує товари за наявними зразками 
і каталогами. Здійснює торгове представни-
цтво окремих фірм у сфері забезпечення збу-
ту товарів за рахунок формування певного 
кола покупців. На відміну від агентів, комісі-
онерів та інших посередників, К. не може 
бути самостійною юридичною особою, тому 
що він не підлягає торговій реєстрації.

Комірці (білі, сірі, сині) — терміни, 
що використовуються у західній політичній 
економії і соціології на позначення різних 
категорій осіб найманої праці. Білі комір-
ці — інженерно-технічний персонал та кон-
торські службовці; сірі — працівники галу-
зей соціальної інфраструктури; сині — робіт-
ники, зайняті фізичною працею.

Комісар (фр. commissaire — уповнова-
жений) — 1) керівник із загальноно-полі тич-
ними або адміністративними повноваження-
ми; 2) у ряді держав — посадова особа, яка 
виконує адміністративні або полі цейські 
функції.

Комісійна експертиза — експертне до-
слідження, здійснюване кількома спеціаліс-
тами для проведення повторних або особли-
во складних експертиз. Кожен з експертів 
має однакові процесуальні права і несе пер-
сональну відповідальність за обґрунтова-
ність висновків. Якщо для вирішення по-
ставлених питань потрібні знання з різних 
галузей науки чи техніки, мистецтвознав-
ства чи ремесла, призначається комплексна 
експертиза, яка може бути одночасно комі-
сійною. Якщо в такому разі експерт володіє 
знаннями у кількох галузях, то комплексна 
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експертиза може здійснюватись одноособо-
во, напр. медико-психологічне дослідження.

Комісійна торгівля — здійснення тор-
говельними організаціями продажу товарів 
за дорученням і за рахунок комітента за пев-
ну винагороду (комісійні).

Комісійна ціна — ціна, за якою реалізу-
ються товари через комісійну торгівлю.

Комісійні — плата клієнта посереднику 
за вчинення за його дорученням операцій і 
надання йому послуг.

Комісійні операції — операції, що ви-
конуються банками або посередницькими 
фірмами за дорученням клієнтів за певну 
плату (комісію). До таких операцій нале-
жать: розрахунки, гарантії, торгові угоди, 
операції з валютою, інкасування векселів і 
чеків, прийом на зберігання цінних папе-
рів.

Комісіональна система — спосіб орга-
нізації місцевого самоврядування в США і 
низці інших країн англосаксонської системи 
права. Полягає в тому, що муніципальна 
рада для управління містом наймає спеціа-
ліста — менеджера, який часто займає поса-
ду мера. Такий мер повністю залежить від 
муніципальної ради, будучи її чиновником, 
виконуючи її доручення.

Комісіонер (фр. comissionnaire) — сто-
рона договору комісії, яка зобов’язується за 
дорученням другої сторони (комітента) за 
винагороду укласти з третьою особою угоду 
від свого імені, але в інтересах і за рахунок 
комітента.

Комісія (лат. commissio — доручення) — 
1) орган, який створюється для виконання 
будь-яких певних функцій (виборча комісія, 
рахункова комісія, ревізійна комісія) або 
проведення спеціальних заходів; 2) договір, 
за яким одна сторона (комісіонер) зобо-
в’язується за дорученням другої сторони 
(комітента) за винагороду укласти з третьою 
особою угоду від свого імені, але в інтересах 
і за рахунок комітента.

Комісія європейських співтова-
риств — адміністративний орган ЄС, що во-
лодіє широкими повноваженнями: готує 
пропозиції для Ради Міністрів ЄС; здійснює 
контроль за виконанням постанов Ради; 
приймає самостійні рішення з окремих пи-
тань. У своїх діях покликана керуватися ін-
тересами ЄС в цілому. Штат комісій — 
близько 11 тис. осіб, місцезнаходження — 
Брюссель (Бельгія).

Комісія з питань вищого корпусу 
державної служби — є постійно діючим 
колегіальним органом і працює на громад-
ських засадах. Комісія:

1) погоджує розроблені центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби, 
типові вимоги до професійної компе-
тентності державних службовців, які 
займають посади державної служби 
категорії “А”;

2) проводить конкурс на зайняття вакант-
них посад державної служби категорії 
“А” та вносить суб’єкту призначення 
пропозиції щодо переможця конкурсу 
та другого за результатами конкурсу 
кандидата на вакантну посаду;

3) розглядає пропозиції та надає згоду на 
дострокове звільнення з посади за іні-
ціативою суб’єкта призначення дер-
жавних службовців, які займають по-
сади державної служби категорії “А”, 
та повідомляє про своє рішення 
суб’єкта призначення і центральний 
орган виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби;

4) вносить пропозиції суб’єкту призна-
чення щодо переведення державних 
службовців, які займають посади дер-
жавної служби категорії “А”, на рівно-
значну або нижчу посаду до іншого 
державного органу у випадках, перед-
бачених статтею 34 Закону;

5) здійснює дисциплінарні провадження 
щодо державних службовців, які за-
ймають посади державної служби ка-
тегорії “А”, та вносить суб’єкту при-
значення пропозиції за наслідками 
дисциплінарного провадження;

6) затверджує перелік посад державної 
служби, патронатної служби та посад 
працівників, які виконують функції з 
обслуговування, а також встановлює 
категорії посад державної служби за 
поданням керівника державної служ-
би в апаратах допоміжних органів, 
утворених Президентом України.

Комісія міжнародного права — допо-
міжний орган Генеральної Асамблеї ООН. 
Складається з 34 юристів-міжнародників, 
які користуються визнаним авторитетом в 
області міжнародного права. Члени Комісії 
обираються Генеральною Асамблеєю на 
5-річний термін і виступають в особистій 
якості. У завдання Комісії входить заохочен-
ня прогресивного розвитку міжнародного 
права і його кодифікації.

Комісія ООН по правам міжнарод-
ної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) — допоміж-
ний орган Генеральної Асамблеї ООН, ство-
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рена в 1966 р. з метою сприяння розвитку 
права міжнародної торгівлі шляхом, зокре-
ма, підготовки проектів міжнародних кон-
венцій та інших документів. ЮНСІТРАЛ 
підготувала, серед інших актів, Конвенцію 
про позовну давність у міжнародній купівлі-
продажу товарів 1974 р. і Протокол про по-
правки до неї 1980 р., Конвенцію про мор-
ське перевезення вантажів 1978 р., Конвен-
цію ООН про договори міжнародної 
купівлі-продажу товарів 1980 р. Генеральна 
Асамблея надала Комісії загальний мандат, 
доручивши їй сприяти прогресивному узго-
дженню та уніфікації права міжнародної 
торгівлі. До Комісії входять шістдесят 
держав-членів, які обираються Генеральною 
Асамблеєю. Члени Комісії обираються на 
шість років, причому термін повноважень 
половини членів Комісії закінчується через 
кожні три роки.

Комітент (лат. committentis — дору-
чає) — особа, яка доручає іншій особі (комі-
сіонеру), укласти угоду від свого імені, але 
за рахунок комітента.

Комітет Верховної Ради України — 
орган Верховної Ради України, який утво-
рюється з числа народних депутатів України 
для здійснення за окремими напрямами за-
конопроектної роботи, підготовки і попе-
реднього розгляду питань, віднесених до  
повноважень Верховної Ради України, вико-
нання контрольних функцій.

Комітологія (англ. comitology) — процес 
(процедура) вироблення заходів з упрова-
дження законодавчих актів ЄС із залучен-
ням комітетів, до складу яких входять пред-
ставники держав-членів ЄС. Заходи з 
упровадження потрібні, щоб зберегти час і 
зусилля законодавця, не обтяжувати законо-
давчі акти деталями: напр., у рамках спільної 
сільськогосподарської політики Рада ЄС 
ухвалює постанову про введення квот на ви-
роблення сільськогосподарської продукції, 
проте квоти, які належатимуть кожній 
державі-члену ЄС, обраховуватимуть у рам-
ках процедури К., після консультацій з 
державами-членами. Як виконавчий орган 
Європейська Комісія має забезпечити впро-
вадження законодавчих актів. З цією метою 
засновницькі договори надають Комісії два 
типи повноважень: делеговані Радою та Пар-
ламентом повноваження для ухвалення не-
законодавчих актів загального застосування 
на доповнення чи зміну деяких несуттєвих 
елементів законодавчого акта (ст. 290); ви-
конавчі повноваження для забезпечення од-
номанітних умов виконання юридично 
обов’язкових актів (ст. 291). На виконання 

повноважень Комісія ухвалює два типи ак-
тів: перші мають назву “делеговані”, другі — 
“виконавчі”.

Компанія з надання допоміжних 
послуг — юридична особа, яка не є фінан-
совою установою, діяльність якої полягає в 
наданні послуг з інформаційних технологій, 
володіння або управління майном, з оброб-
ки даних або будь-яких подібних послуг, які 
необхідні для здійснення фінансовою уста-
новою діяльності з надання фінан сових по-
слуг.

Компенсаційна угода (англ. сотpen-
sating agreement) — взаємна поставка това-
рів або взаємне задоволення інтересів 
контр агентів у будь-якій іншій формі. Ком-
пенсаційний договір, що лежить в основі  
К. у., може передбачати часткове грошове 
покриття придбаних товарів, що відрізняє 
К. у. від звичайної товарообмінної (бартер-
ної) угоди.

Компенсаційні кредити (англ. сотреn-
sating credits) — позички, що надаються Між-
народним валютним фондом (МВФ) 
країнам-членам цього фонду на строк від 3 
до 5 років з метою компенсації скорочення 
експортної виручки, викликаного тимчасо-
вими і не залежними від країни-пози-
чальника причинами: стихійні лиха, непе-
редбачене падіння світових цін, промисло-
вий занепад у країнах-імпортерах, введення 
ними протекціоністських заходів тощо. К. к. 
не повинен перевищувати протягом року 
50 % квоти країни у МВФ. Загальна заборго-
ваність по К. к. — 100 % квоти. Для одержан-
ня К. к. країна має довести МВФ наявність 
обґрунтованої причини, що викликала ско-
рочення експортної виручки. Рівень відсот-
кових ставок за К. к. відповідає ставкам зви-
чайних кредитів МВФ.

Компенсація (лат. compensatio — урів-
новаження, відшкодування) — відшкодуван-
ня збитків, що виникли внаслідок порушен-
ня цивільно-правових обов’язків (загибель 
речі, тривала затримка доставки товарів та 
ін.), а також виплати робітникам і службов-
цям у встановлених законом випадках (ком-
пенсаційні виплати).

Компенсація моральної шкоди — 
один із способів захисту нематеріальних 
благ. Якщо громадянину заподіяно мораль-
ну шкоду (фізичні або моральні страждан-
ня) діями, що порушують його особисті не-
майнові права або посягають на належні 
громадянину інші нематеріальні блага, а та-
кож в інших випадках, передбачених зако-
ном, суд може покласти на порушника 
обов’язок грошової компенсації зазначеної 
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шкоди. Моральна шкода, завдана діями 
(бездіяльністю), такими, що порушують 
майнові права громадянина, підлягає ком-
пенсації у випадках, передбачених законом. 
При визначенні розмірів К. м. ш. суд при-
ймає до уваги ступінь вини порушника та 
інші обставини. 

Компетентність і ефективність. Осо-
би уповноважені на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, посадо-
ві особи юридичних осіб публічного права, 
сумлінно, компетентно, вчасно, результатив-
но і відповідально виконують службові по-
вноваження та професійні обов’язки, рішен-
ня та доручення органів і осіб, яким вони 
підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, 
не допускають зловживань та неефективно-
го використання державної і комунальної 
власності.

Компетенція (лат. competentiо, від 
competо — взаємно прагну, відповідаю, підхо-
джу) — сукупність предметів відання та по-
вноважень (прав і обов’язків), які надаються 
суб’єкту управління (органу або посадовій 
особі) для виконання відповідних завдань і 
функцій, та визначають його місце в апараті 
державного управління.

Компіляція (лат. compilatio — пограбу-
вання) — складання творів на основі чужих 
досліджень або чужих творів (літературна 
К.) без самостійного опрацювання джерел, а 
також робота, складена таким методом.

Комплекс (лат. complexus — зв’язок, по-
єднання) — 1) група взаємопов’язаних галу-
зей, підгалузей, підприємств, виробляють 
продукцію єдиної природи (багатогалузевий 
К., міжгалузевий К., виробничий К.); 2) су-
купність, поєднання об’єктів, предметів, дій, 
тісно пов’язаних і взаємодіючих між собою, 
утворюють єдину цілісність.

Комплексна система управління 
якістю продукції (КСУЯП) — система 
управління якістю, у рамках якої управління 
здійснюється на базі стандартизації, охоп-
люючи всі етапи життєвого циклу продукції. 
Основним показником, що характеризує 
ефективність роботи підприємства, є відпо-
відність рівня якості продукції кращим до-
сягненням науки й техніки.

Комуна (фр. commune) — у Франції, Іта-
лії, Бельгії, Алжирі, Сенегалі та ряді інших 
держав — поселення міського або сільського 
типу, яке утворює нижчу адміністративно-
територіальну одиницю. У більшості країн 
управління К. здійснює виборна муніци-
пальна рада, що організовує діяльність ко-
мунальних служб (в області охорони 
здоров’я, освіти, міського транспорту, водо-

постачання та ін.), проведення громадських 
робіт місцевого значення тощо. Виконавчим 
органом муніципального ради є мер (або 
бургомістр), який обирається самою радою 
або призначається урядом. Мер одночасно є 
державним чиновником, який представляє 
інтереси центрального уряду.

Комунальна власність — те саме, що і 
муніципальна власність (власність місцево-
го самоврядування).

Комунальне господарство — сукуп-
ність підприємств, служб і господарств з об-
слуговування населення міст, селищ і сіл. 
Включає в себе санітарно-технічні підпри-
ємства, житлово-комунальне господарство, 
міський транспорт, енергетичні підприєм-
ства, споруди зовнішнього благоустрою, го-
телі та ін.

Комунальне підприємство — підпри-
ємство, що діє на основі комунальної влас-
ності територіальної громади, або підприєм-
ство, у статутному капіталі якого частка ко-
мунальної власності територіальної громади 
становить 50 і більше відсотків;

Комунальні послуги — результат гос-
подарської діяльності, спрямованої на задо-
волення потреби фізичної чи юридичної 
особи у забезпеченні холодною та гарячою 
водою, водовідведенням, газо- та електро-
постачанням, опаленням, а також вивезення 
побутових відходів у порядку, встановлено-
му законодавством.

Комунізм (від лат. communis — загаль-
ний, спільний) — сукупність доктрин та по-
літичних рухів, які ставлять за мету створен-
ня суспільства соціальної справедливості та 
свободи особистості на основі усуспільнен-
ня засобів виробництва та ліквідації експлу-
атації людини людиною; за теорією форма-
цій капіталізм може змінити суспільно-
економічна формація К., заснована на 
суспільній власності на засоби виробництва 
й на соціальній рівності. За теорією філосо-
фа ХІХ ст. К. Маркса К. — безкласове сус-
пільство, в якому має здійснюватися прин-
цип “від кожного за здібностями, кожному 
по праці”. Ідеї суспільної праці для всіх, 
спільної власності, рівного задоволення всіх 
потреб членів суспільства вперше зафіксова-
ні у ХV ст. під час гуситського руху в Чехії 
та в ХVІ ст. під час Селянської війни в Ні-
меччині. Ідеї К. виникали також під час 
“буржуазних” революцій ХVІІ ст. в Англії та 
в ХVІІІ ст. у Франції. Фантастичні описи 
ідеального комуністичного світоустрою 
з’явилися у творах Т. Мора (1516 р.) та 
Т. Кампанелли (1623 р.), присутні у класиків 
так званого утопічного соціалізму Сен-
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Сімона, Фур’є, Оуена, в Росії — Н. Г. Черни-
шевського. Засновниками теорії так званого 
“наукового К.”, яка теж була, по суті, утопіч-
ною, були К. Маркс, Ф. Енгельс, які намага-
лись обґрунтувати неминучість К. як наслі-
док класової боротьби, централізації засобів 
виробництва та усуспільнення праці. В. Ле-
нін на противагу засновникам марксизму 
визначив умови перемоги революції в одній 
країні та розробив початкові практичні захо-
ди диктатури пролетаріату (здебільшого ре-
пресивного характеру) щодо побудови соціа-
лізму й К. в Росії. За марксистським підходом 
першою стадією К., як суспі ль но-еко номічної 
формації, є соціалізм.

Комунікації — джерело життєвої сили 
будь-якої організації; одна з найважливіших 
цілей К. полягає в тому, щоб здійснювати ко-
ординацію різноманітних елементів організа-
ції. Для того, щоб організація функціонувала 
як слід, її члени мають розуміти, що відбува-
ється в інших її частинах. К. можуть відбува-
тися кількома способами. З одного боку — 
формальні, письмові інструкції, зібрані у по-
сібнику організації чи у списку стандартних 
робочих процедур, а з другого — К. може від-
буватися за взірцем. Коли всі старші керів-
ники одягаються дуже консервативно, довго 
працюють і роблять короткі перерви для від-
починку, то вони таким чином повідомляють 
щось дуже важливе тим, хто посідає нижчі 
щаблі ієрархії, не кажучи при цьому жодного 
слова. К. можна також визначити як переда-
чу й прийом інформації, емоцій, ідей і нака-
зів. К. розглядають як двоскладовий процес, 
тобто вона є не лише передачею повідомлен-
ня, але і його прийомом. Усі ми добре знаємо 
такі ситуації, коли послане повідомлення іс-
тотно відрізняється від прийнятого — випад-
ково чи навмисно.

Комунікація наукова — обмін інфор-
мацією з приводу тієї або іншої проблеми, 
інструменту і результатів дослідження. Вона 
є необхідною умовою розвитку науки. Для 
характеристики К. н. можна використовува-
ти термін “дискурс” у транскрипції відомого 
німецького філософа Ю. Хабермаса, який 
під ним розуміє не довільну розмову, в якій 
співрозмовники не думають про дотримання 
правил мовної К. н., а діалог, що ведеться за 
допомогою аргументів, який дає змогу вия-
вити загальнозначуще, нормативне у ви-
словлюваннях. Це діалог, який досяг певної 
стадії зрілості. В ідеалі дискурс — це зразок, 
модель вироблення комунікативної компе-
тентності. Він здійснюється в науковому ко-
мунікативному співтоваристві, для якого 
властиві відкритість і гласність.

Комюніке (фр. communique) — офіційне 
повідомлення про події міжнародного харак-
теру. Може мати характер інформаційного 
повідомлення про ті чи інші міжнародні по-
дії, учасником яких є держава (або інший 
суб’єкт міжнародного права). Спільне К. має 
характер офіційного повідомлення за під-
сумками міжнародних переговорів (консуль-
тацій, зустрічей і т. п.) між повноважними 
представниками суб’єктів міжнародного 
права або їх органів.

Конвенція (лат. conventio — угода) — 
1) міжнародний договір на рівні урядів кра-
їн, що передбачає дотримання загальних, 
узгоджених правил торгівлі, грошового обі-
гу, трудових відносин, справляння податків і 
зборів, ціноутворення на електроенергію, що 
експортується та імпортується (товари та 
послуги); 2) договір між підприємствами, 
фірмами з врегулювання виробництва, збуту 
продукції, розподілу замовлень.

Конвенція ООН з морського пра-
ва — прийнята III Конференцією ООН з 
морського права 30 квітня 1982 р. Вона скла-
дається з 320 статей, 9 додатків і охоплює 
майже всі питання, що стосуються морсько-
го простору і його використання, включаю-
чи мореплавання, розвідку і освоєння ресур-
сів, захист морського середовища від забруд-
нення, рибальство і судноплавство. 

Конвергенція — термін, що використо- 
вується в економіці для визначення збли-
ження різних економічних систем, економіч-
ної та соціальної політики різних країн. Тер-
мін К. одержав визнання в економічній 
науці у зв’язку з активним поширенням у 
60–70-х роках теорії К. Ця теорія розробля-
лася в різних варіантах представниками ін-
ституціоналізму (П. Сорокіним, У. Ростоу, 
Дж. К. Гелбрейтом (США), Р. Ароном 
(Франція), економетрикою (Я. Тінбергеном 
(Нідерланди), Д. Шельським та О. Флехт-
хаймом (ФРН). У ній взаємодія та взає-
мовплив двох економічних систем — капіта-
лізму та соціалізму — у процесі науково-
технічної революції розглядалися як 
голов ний фактор руху цих систем до певної 
“гібридної”, змішаної системи. Згідно з гіпо-
тезою К. єдине індустріальне суспільство не 
мало бути ні капіталістичним, ні соціаліс-
тичним. Воно мало об’єднати переваги обох 
систем і при цьому не мати їх недоліків.

Конверсія (лат. conversio — перетво-
рення, зміна) — істотне перетворення, зміна 
умов, заміна одних об’єктів виробництва 
або цінних паперів іншими. Основними ви-
дами К. є: К. валют і цінних паперів, К. по-
зики, К. зовнішнього боргу, К. військового 
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виробництва, оборонного комплексу (ре-
конверсія). 

Конвертовані облігації — облігації, 
які, за бажанням власника, можуть бути об-
мінені на інші цінні папери, як правило, зви-
чайні акції.

Конвертованість — 1) можливість об-
міну національної валюти на валюту інших 
країн і однієї іноземної валюти на іншу за ді-
ючим курсом. К. передбачає можливість 
оплати іноземних товарів і послуг націо-
нальною валютою; 2) оборотність акцій і об-
лігацій, можливість обміну одного їх виду на 
інший на ринку цінних паперів; 3) розмін 
банківських квитків на золото, тобто можли-
вість обміняти їх на золото відповідно до зо-
лотого стандарту.

Конвертованість валюти — законо-
давчо закріплена здатність національної ва-
люти до вільного обміну в процесі зовніш-
ньоекономічної діяльності на іноземні гро-
шові одиниці відповідно до офіційного 
валютного курсу. В даний час з більше ніж 
150 країн — членів МВФ повністю конвер-
тованими валютами володіють США, Кана-
да, Японія та Європа. Приблизно 50 держав 
мають валюту з обмеженою конвертованість.

Конгломерат (лат. conglomeratus — зі-
браний) — 1) форма союзу, об’єднання під 
єдиним фінансовим контролем, які пов’язані 
технологічно між собою фірмами різного 
профілю, що оперують у різних секторах 
ринку. Зберігається високий ступінь само-
стійності фірм, що входять до нього і децен-
тралізації управління; 2) диверсифікована 
компанія; 3) холдингова компанія.

Конгломератні злиття або погли-
нання — злиття або поглинання, які перед-
бачають об’єднання компаній, що функціо-
нують у різних сферах економічної діяль-
ності або галузях економіки.

Конгрегація (лат. congregatio — союз, 
об’єднання) — збори, братство, приватний 
союз монастирів, які додержуються однако-
вого статусу.

Конгрес (англ. congress — з’їзд) — назва 
двопалатного парламенту в США, Парагваї і 
ряді інших держав.

Кондиції (лат. conditio) — 1) відповід-
ність товару нормам якості, вимогам згідно 
із стандартом або умовами договору. Товар, 
що не відповідає таким вимогам, називають 
некондиційним, а відповідаючий — конди-
ційним; 2) умова договору найму.

Кондомініуми, кондомінат — 1) у 
міжнародному праві — володіння певною те-
риторією двома або більше державами, які 
спільно здійснюють над ній свій суверенітет. 

Особливість полягає в тому, що ця територія 
одночасно належить двом або більше держа-
вам. Відповідно кожна з цих держав здій-
снює свою владу в межах кондомініуму на 
основі відповідної угоди між ними; 2) спіль-
не володіння, володіння єдиним об’єктом, 
найчастіше нерухомим майном; 3) єдиний 
комплекс нерухомого майна, що включає зе-
мельну ділянку у встановлених межах і роз-
ташований на ньому житловий будинок, 
інші об’єкти нерухомості, в якому окремі 
частини, призначені для житлових або ін-
ших цілей (приміщення), знаходяться у 
власності громадян, юридичних осіб. 

Конклюдентні дії — у цивільному праві 
дії особи, що виявляють її волю встановити 
правовідношення, але не у формі усного чи 
письмового волевиявлення, а своєю поведін-
кою, щодо якої можна зробити певний висно-
вок про конкретний намір. До К. д. належить 
використання автоматів, придбання через ка-
сира розфасованих товарів тощо. У деяких 
прямо передбачених законом випадках мов-
чання особи породжує юридичні наслідки.

Конкурент (лат. concurriens — суперни-
цтво) — підприємство, особа, що суперничає 
в досягненні ідентичних цілей, у прагненні 
володіти тими самим ресурсами, благами, 
займати положення на ринку.

Конкурентна політика (від лат. con-
curro — стикаюсь, конкурую) — економічний 
метод державного управління, який на су-
часному етапі передбачає здійснення комп-
лексу заходів щодо формування ефективно-
го конкурентного середовища, зменшення 
частки монопольного сектору в економіці, 
вдосконалення правил конкуренції, впрова-
дження сучасних методів державного регу-
лювання діяльності суб’єктів природних мо-
нополій, зменшення частки монопольного 
сектору у внутрішньому валовому продукті, 
захисту і підтримки конкуренції, розвитку її 
інституційного забезпечення.

Конкурентоздатність корпорації — 
це синтетичний показник корпорації, який 
залежить від внутрішнього потенціалу, обра-
ної стратегії та механізмів їх використання 
для досягнення поставлених цілей.

Конкурентоспроможність — здатність 
товарів відповідати вимогам конкурентного 
ринку, запитам покупців у порівнянні з інши-
ми аналогічними товарами, представленими 
на ринку. Визначається, з одного боку, якістю 
товару, його технічним рівнем, споживчими 
властивостями, а з іншого — цінами, встанов-
леними продавцями товарів.

Конкурентоспроможність виробни-
цтва (англ. рroduction competitivability) — 
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здатність виробництва як складної відкри-
тої організаційно-економічної системи ви-
пускати конкурентоспроможну продукцію, 
мати комерційний успіх в умовах конкурен-
ції, потрібна для подальшого його розвитку 
та функціонування. Вимоги до виробни-
цтва: використання прогресивних техноло-
гій, сучасних методів менеджменту; сучасне 
оновлення фондів; забезпечення гнучкості 
виробництва, пропорційності, паралельнос-
ті, безперервності, точності, ритмічності 
процесів.

Конкурентоспроможність держави 
(англ. state competitive ability) — здатність 
держави конкурувати з іншими державами. 
Рівень її комплексного розвитку визначаєть-
ся: якістю життя населення, його середньою 
тривалістю; якістю товарів, що випускають-
ся, та послуг, що виконуються; ефективністю 
використання ресурсів; ступенем інтегрова-
ності держави у всесвітню співдружність; 
зрілістю політичної та економічної систем та 
іншими факторами макросередовища.

Конкурентоспроможність інформа-
ційної системи (англ. іnformation system 
competitiveability) — здатність інформаційної 
системи конкурувати з іншими аналогічни-
ми системами у вигляді зберігання, обробки, 
перетворення, передачі, оновлення інформа-
ції, мати системність, комплексність, надій-
ність, адаптивність, доступність.

Конкурентоспроможність мене-
джера (англ. manager’s competitive ability) — 
перевага менеджера над іншим менеджером, 
яка характеризується вмінням розробити 
систему забезпечення конкурентоспромож-
ності даного об’єкта, керувати колективом у 
досягненні цілей системи. Вимоги, що став-
ляться до менеджера: знання та застосуван-
ня сучасних методів досліджень та розро-
бок, методів формування колективу, органі-
зації та мотивації праці, високим рівнем 
культури.

Конкурентоспроможність працівни-
ка — сукупність якостей особи, що характе-
ризують її здатність працювати, рівень воло-
діння знаннями, уміннями та навичками.

Конкурентоспроможність техноло-
гії (англ. technology competitive ability) — 
здатність даної технології конкурувати з ін-
шими аналогічними технологіями, не мати 
аналогів, мати можливість виготовити за да-
ною технологією якісну та економічну про-
дукцію згідно з конструкторсько-техно ло-
гічною документацією, не знижуючи якості 
“входу” системи. Вимоги до технології: мо-
більність, оптимальність рівня автоматизації 
процесів, мінімальні втрати ресурсів. 

Конкурентоспроможність фірми 
(англ. firm competitive ability) — здатність 
фірми випускати конкурентоспроможну 
продукцію, перевага фірми над іншими фір-
мами цієї галузі в державі та за її межами. 
Конкурентоспроможність фірми може бути 
оцінена тільки в рамках групи фірм, які на-
лежать до однієї галузі, або фірм, які випус-
кають аналогічні товари (послуги). Оцінка 
ступеня конкурентоспроможності фірми по-
лягає, насамперед, у виборі базових об’єктів 
для порівняння фірми-лідера, яка повинна 
володіти такими параметрами.

Конкурентоспроможність цінного 
папера (англ. stock competitive ability) — 
здатність цінного папера забезпечити комер-
ційний успіх його власнику в умовах конку-
ренції (дивіденди, відсотки, ліквідність).

Конкуренція (англ. сompetition) — 
1) конфліктна ситуація, що, на думку одних, 
може стимулювати інновації і породжувати 
нові ідеї, чи, як вважають інші, породжувати 
неефективність, втрату орієнтації й інтересу 
до продуктивної праці. Класичний менедж-
мент не дає уроків конкурентної боротьби і 
дозволу “конструктивних” конфліктів. За-
мість цього стверджується, що К. — це для 
конкурентів, а співробітництво — це для на-
ших друзів. У. Демінг, відомий підприємець і 
знавець Японії, cтверджує, що саме принцип 
співробітництва лежить в основі японського 
“економічного дива”, тоді як конфлікт між 
керівниками і персоналом, покупцями і по-
стачальниками створює лише озлобленість, 
неефективність, скорочує орієнтацію в пер-
спективі. Однією з причин того, чому амери-
канці як нація втратили здатність успішно 
конкурувати з іншими, є ослаблення волі до 
співробітництва; 2) суперництво, боротьба 
за досягнення кращих результатів у сфері ді-
яльності; суперництво між товаровиробни-
ками за більш вигідні умови виробництва, 
збуту товару, розширення і завоювання рин-
ків. К. буває несумлінна, недосконала, ціно-
ва та чиста. 

Конкуренція несумлінна (англ. unfair 
competition) — методи конкурентної бороть-
би, пов’язані з порушенням прийнятих на 
ринку норм і правил конкуренції. До них на-
лежать: демпінг, встановлення контролю за 
діяльністю конкурента з метою припинення 
цієї діяльності; зловживання панівним се-
редовищем на ринку; встановлення дискри-
мінаційних цін або комерційних умов; за-
лежність постачання конкретних товарів або 
послуг від прийняття обмежень стосовно ви-
робництва або поширення конкуруючих то-
варів; введення обмежень в агентських уго-
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дах, таємна змова на торгах; створення таєм-
них картелів тощо.

Конкуренція чиста (англ. fair competi-
tion) — поняття, що характеризується вели-
кою кількістю фірм-учасниць ринкових від-
носин, стандартизованим продуктом, відсут-
ністю контролю над ціною, вільним входом і 
виходом з галузі, відсутністю нецінової кон-
куренції.

Конкурс (англ. сontest) — 1) у західному 
торговому праві — порядок задоволення 
претензій кредиторів до неплатоспроможно-
го боржника. Він зводиться до передачі в су-
довому порядку майна боржника спеціаль-
ній комісії, так званому конкурсному управ-
лінню. Останнє займається розглядом вимог 
кредиторів. Економічна діяльність після К. 
припиняється, підприємство ліквідується, а 
ліквідаційна сума рівномірно розподіляєть-
ся між кредиторами; 2) змагання, мета яко-
го — виділення найкращих з числа його 
учасників. Напр., при укладанні угод на 
створення науково-технічної продукції ви-
значеної якості замовник, як правило, оголо-
шує К. серед потенційних виконавців, за-
мовлення передається переможцю К.

Конкурсне виробництво (англ. соmре-
titive production) — складова процедури при-
мусової або добровільної ліквідації неплато-
спроможного підприємства, в процесі якої 
здійснюється поширення конкурсної маси 
між кредиторами. 

Конкуруючий біржовий маклер 
(англ. соmреtitive stock-broker) — член біржі, 
який за умови дотримання певних правил у 
змозі укладати угоди в операційному залі за 
власний рахунок і на свій ризик. 

Коносамент — товаророзпорядчий до-
кумент, який підтверджує наявність і зміст 
договору морського перевезення вантажу.

Консалтинг (англ. consulting) — кон-
сультування з широкого кола питань еконо-
мічної діяльності підприємств, фірм, органі-
зацій. Також К. може складатися у підготов-
ці пакетів установчих документів при 
створенні нових організацій.

Консалтингова діяльність — консал-
тинг (англ. consulting — консультування, лат. 
consulto — раджуся) — будь-яка форма надан-
ня допомоги відносно змісту або структури 
завдання, за умови, що консультант сам не 
відповідає за їх виконання. К. д. є одним з 
важливих елементів соціально-економічної 
системи, її управлінською складовою як для 
суспільства в цілому, так і для державних ор-
ганів зокрема. Однією з основних причин за-
провадження К. д. є відсутність навичок своє-
часно й адекватно реагувати на зміни, що від-

буваються в економічній сфері і диктують 
потребу в нових формах і методах роботи.

Консалтингова компанія — компанія, 
що виконує послуги з дослідження і прогно-
зування ринків, розробки маркетингових 
програм, оцінювання ефективності проектів, 
створення та перетворення організаційних 
структур, пошуку шляхів виходу з кризових 
ситуацій, оцінювання вартості об’єктів, а та-
кож з багатьох інших проблем.

Консенсус — загальна згода, яка харак-
теризується відсутністю серйозних запере-
чень по суттєвих питаннях у більшості заін-
тересованих сторін та досягається в резуль-
таті процедури, спрямованої на врахування 
думки всіх сторін та зближення розбіжних 
точок зору.

Консерватизм (лат. conservare — збері-
гати, охороняти) — ідеологія і практика 
соціально-політичного та духовного життя, 
що орієнтується на збереження і розвиток 
існуючих форм життєдіяльності суспільства, 
його структурних елементів, традицій, пра-
вил, звичаїв, особливо соціально-моральних 
та правових засад. Вперше термін К. виник за 
часів французької буржуазної революції кін-
ця ХVІІІ ст. Змістове значення К. знайшов 
відображення у трактаті Берка “Роздуми про 
Французьку революцію” (1790). Ідеологи цієї 
епохи різко критикували введення нових по-
рядків у зв’язку з рево лю ційними змінами, 
удосконаленням соціальних структур, форм 
життєдіяльності, духовних устремлінь, і все 
вістря політичної інфраструктури було 
ними спрямовано на збереження старих по-
рядків, заперечення перелаштування су-
спільства, будь-яке ігнорування інновацій-
них явищ і процесів у розвитку суспільних 
укладів життя. К. споконвічно існував як 
світоглядна парадигма, тип соціальної кон-
струкції, що тяжіє до стабільності, закостені-
лості. К. притаманні такі найбільш істотні 
риси: визнання недосконалості людської 
природи, незмінність усталених норм, орієн-
тація на релігійно-містичні норми, вроджену 
нерівність людей, вічність конституційних 
норм, продиктованих Абсолютом, Богом, за-
конопослушності як вияв індивідуальної 
свободи. К. науковцями, ідеологами характе-
ризується з різних аспектів, найбільш харак-
терними інтерпретаціями якого виступають: 
історична, антропологічна (вічна загально-
людська система цінностей), ситуаційна (по-
гляди певних класів, груп, прошарків на ві-
чне збереження існуючих порядків поза іс-
торичним конкретним часом і простором). 
За умов інтенсивного розвитку сучасного 
суспільного поступу, зумовленого динаміч-
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ними змінами в усіх сферах виробництва, 
духовних основах, політичних устремлін-
нях, вироблення нового мислення і нових 
світових формоутворень К. віддзеркалює пе-
реважно ірраціональні ідеї, застарілі погля-
ди на суспільну світовибудову та адекватні 
форми життєдіяльності індивідів за умов 
глобалізаційних викликів.

Консерватор (англ. сопservative) — лю-
дина консервативних переконань, яка обс-
тоює незмінність будь-чого сталого, віджи-
лого, противник перетворень.

Консервація (англ. tетроrary closing) — 
тимчасове призупинення будь-якого процесу, 
діяльності. Напр., консервація будівництва.

Консервація об’єкта культурної 
спадщини — сукупність науково обґрунто-
ваних заходів, які дають змогу захистити 
об’єкти культурної спадщини від подальших 
руйнувань і забезпечують збереження їхньої 
автентичності з мінімальним втручанням у 
їхній існуючий вигляд.

Консигнант (англ. соnsignent) — влас-
ник товару, який продає його через посеред-
ника (консигнатора).

Консигнатор — комісіонер (посеред-
ник), який за дорученням власника товару 
(консигнанта) здійснює продаж товару зі 
свого складу (т. зв. консигнаційний склад). 
На відміну від інших комісіонерів консигна-
тор здійснює продаж товарів за цінами, що 
встановлюються власником товару (комі-
тентом).

Консигнаційне постачання товарів — 
вид поставок товарів, при яких право влас-
ності на них залишається за постачальником 
до моменту фактичної продажу і не переда-
ється одержувачу товару. Така операція за-
хищає постачальника від ризику, пов’я-
заного з можливою неплатоспроможністю 
або банкрутством замовника; такі товари 
розглядаються як активи постачальника.

Консигнація (лат. consignatio — письмо-
вий доказ, документ) — 1) форма комісійно-
го продажу товарів шляхом їх передачі влас-
ником товару (консигнантом) комісіонеру 
(консигнатору) для продажу зі складу комі-
сіонера, що грає роль посередника. Право 
власності на товар аж до його продажу зали-
шається за постачальником товару. Збері-
гання товару на складі і передпродажна під-
готовка здійснюються за рахунок власника, 
однак, турбота про продаж товарів, а саме 
маркетинг, зокрема, реклама, здійснюється 
консигнатором за його рахунок.

Консолідація (англ. сопsolidation) — 
1) використання прибутків, одержаних від 
торгівлі спекулятивними акціями, шляхом 

вкладання капіталу в більш надійні акції; 
2) заміна національної валюти у валютних 
резервах країни на нові міжнародні грошові 
активи; 3) метод бухгалтерського обліку, 
який застосовується при підготовці звіту; 
4) злиття або об’єднання двох і більше фірм 
або компаній.

Консолідація активів — заходи, спря-
мовані на збір, групування, аналіз, облік, 
підготовку та продаж активів різних банків, 
що виводяться з ринку або ліквідуються з 
інших підстав, визначених законом.

Консолідація боргів (позик) (англ. 
сredit’s consolidation) — об’єднання кількох 
боргів (позик) в один більш довгостроковий 
зі зміною позикового відсотка.

Консолідований іпотечний борг — 
зобов’язання за договорами про іпотечний 
кредит, реформовані кредитодавцем відпо-
відно до закону.

Консолідований продаж — відчужен-
ня майна (активів) різних банків, що виво-
дяться з ринку або ліквідуються з інших під-
став, визначених законом, шляхом централі-
зації (об’єднання) Фондом окремих процедур 
продажу.

Консорціум (лат. consortium — спів-
участь, співтовариство) — тимчасове об’є д-
нан ня (угода) самостійних підприємств, 
створюване для реалізації проектів, в тому 
числі інвестиційних, науково-тех ніч них, 
приро до охо ронних та ін. До нього можуть 
входити підприємства й організації різних 
форм власності, профілю і розміру. Учасни-
ки К. зберігають свою повну господарську 
самостійність і можуть входити до складу 
будь-яких інших добровільних організацій.

Конституційна відповідальність — 
політико-правова відповідальність, що за-
стосовується до державних органів чи ви-
щих посадових осіб держави за конституцій-
ні правопорушення і виявляється в особливо 
негативних наслідках для суб’єкта конститу-
ційного правопорушення. Конституційне 
правопорушення можна визначити як про-
типравні винні діяння органів влади або ін-
ших суб’єктів, які посягають на форму прав-
ління, державний устрій та порядок утво-
рення органів держави, конституційні права 
громадян.

Конституційна монархія — різновид 
монархічної форми правління, держава, в 
якій влада монарха значно обмежена вибор-
ним представницьким органом (парламен-
том). Зазвичай це визначається конститу-
цією, яку монарх не має права змінити. Пе-
редбачає наявність також і незалежної 
судової системи.

Конституційна монархія
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Конституційний контроль — перевір-
ка конституційності нормативно-правових 
актів, дій органів публічної влади та офіцій-
не нормативне тлумачення конституції та 
законів. Об’єктами можуть бути закони, по-
правки до конституції, міжнародні договори, 
нормативні акти органів виконавчої влади, 
акти органів місцевого самоврядування, гро-
мадських об’єднань. В Україні конституцій-
ний контроль здійснює Конституційний Суд 
України — єдиний орган конституційної 
юрисдикції.

Конституційний суд — у ряді держав — 
особливий орган, єдиною або головною 
функцією якого є здійснення конституційно-
го нагляду. На відміну від звичайних верхов-
них судів, не входить до системи судів за-
гальної юрисдикції. Члени конституційного 
суду або обираються парламентом (ФРН, 
Хорватія), або призначаються главою держа-
ви (Кіпр); іноді члени призначаються парла-
ментами та іншими органами влади і юстиції 
(напр., в Італії в рівних частках призначаєть-
ся президентом, парламентом і магістрату-
рою). Поряд із здійсненням конституційного 
нагляду конституційний суд у різних країнах 
має право тлумачення консти туцій, вирішує 
питання, чи відповідає конституції діяль-
ність політичних партій, розглядає спори про 
компетенцію і т. п.

Конституціоналізація — закріплення 
положень у тексті конституції, надання їм 
конституційної сили.

Конституціоналізм — 1) форма прав-
ління, політична система, яка спирається на 
конституцію, конституційні методи правлін-
ня; 2) політико-правова теорія, що обґрунто-
вує необхідність встановлення конституцій-
ного ладу; вчення про конституцію як ос-
новний інструмент політичної влади.

Конституція П. Орлика (Бендерська 
Конституція, Пакти й Конституція прав і 
вольностей Війська Запорозького) — перша 
в Європі конституція у сучасному розумінні, 
яка проголосила Україну демократичною 
республікою. Схвалена 5(16) квітня 1710 р. 
в день обрання гетьманом України Пилипа 
Орлика. Офіційна назва — “Пакти й Консти-
туція прав і вольностей Війська Запорозько-
го”. Текст складений латинською та старо-
українською мовами. Політичною підосно-
вою К. стала політична угода між гетьманом, 
козацькою старшиною та запорожцями. 
Ідейними натх ненниками та авторами доку-
мента стали П. Орлик, Г. Герцик, А. Война-
ровський, К. Гордієнко. Текст К. П. О. скла-
дався з преамбули й 16 параграфів (пунк-
тів). У преамбулі у загальних рисах 

викладалася історія руського (українського) 
народу і Війська Запорозького. Зокрема, 
стверджувалося, що козаки (“народ козаць-
кий”) є засновниками Київської держави. 
Згодом у боротьбі з Польським королів-
ством Україна втратила незалежність, яку 
український народ відтворив за гетьмана  
Б. Хмельницького. Московське царство по-
рушило зобов’язання щодо гетьманщини, 
намагаючись ліквідувати права й привілеї 
Війська Запорозького та “накласти рабське 
ярмо на вільний народ, який нікому не до-
зволяв себе завоювати силою зброї”. Під-
ступність союзника дає Війську Запорозько-
му моральне право відстоювати права укра-
їнського народу збройним шляхом. І. Мазепа 
відіграв видатну роль у захисті інтересів 
України та Війська Запорозького. Новообра-
ний гетьман П. Орлик отримує настанову 
відновити незалежність України за підтрим-
ки шведського короля Карла ХІІ (“покрови-
теля і протектора” України), який визнавав-
ся гарантом незалежності України та недо-
торканності її державних кордонів. В 
основному тексті К. П. О. проголошувалися 
принципи побудови української держави — 
Гетьманщини. У 1-му параграфі державною 
релігією проголошувалося православ’я. Вод-
ночас передбачалася автокефалія української 
церкви у складі Константинопольського пат-
ріархату. У 2-му параграфі визначалися дер-
жавні кордони України відповідно до умов 
Зборівського мирного договору 1649 р. з Річ-
чю Посполитою. Забезпечення непорушності 
державних кордонів, їх охорона, а також по-
вернення військових полонених та відшко-
дування матеріальних збитків, заподіяних 
війною, проголошувалося обов’язком геть-
мана. Наступні пункти окреслювали страте-
гію зовнішньої політики держави — повер-
нення у володіння Війська Запорозького 
Трахтемирова, Кодака, Калебердиди, Пере-
валочної з прилеглими землями, знищення 
фортець, збудованих Москвою на Запоріж-
жі. Принципи політичного устрою та управ-
ління держави окреслював 6-й параграф. 
Найважливіші державні справи вирішували-
ся гетьманом спільно з генеральною старши-
ною, полковниками і генеральними радника-
ми від полків. Тричі на рік (Різдво, Велик-
день та на свято Покрови Богородиці) у 
гетьманській резиденції мала збиратися Ге-
неральна військова рада, в якій повинні були 
брати участь генеральна старшина, полков-
ники, сотники, генеральні радники і посли 
від Низового Війська Запорозького (по од-
ному представникові від кожного полку). 
Статті Конституції обмежували судову та 
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фінансову владу гетьмана. Найважливіші 
судові справи, зокрема і про образу гідності 
гетьмана, передавалися до компетенції Гене-
рального військового суду. Гетьман втратив 
право одноосібно розпоряджатися держав-
ною скарбницею. На чолі скарбниці стояла 
спеціальна посадова особа (Генеральний під-
скарбій), яка керувала прибутками за зго-
дою гетьмана. На утримання гетьмана виді-
лялися маєтки в Шептаківському повіті і 
частина земель Війська Запорозького. Від-
повідні маєтки отримувалися також полков-
никами. До компетенції гетьмана належали: 
загальний нагляд за діяльністю адміністра-
ції, затвердження на посадах обраних уря-
довців вищого рівня та полковників, уперед-
ження зловживань козацької старшини 
щодо козаків та посполитих, надання подат-
кових пільг та звільнення від податків ко-
зацьким вдовам, сиротам та іншим категорі-
ям населення. Решта статей окреслювали 
економічні, фінансові питання (ревізія дер-
жавних земель, запровадження фіксованих 
мит і зборів, скасування оренди й стацій для 
компанійців та сердюків), а також принципи 
організації війська. К. П. О. діяла на Право-
бережній Україні до 1714 р. Вважається ви-
щим проявом української політичної думки 
XVII ст.

Конституція України — Основний За-
кон держави, який закріплює суспільно-
полі тичний і державний устрій, права, сво-
боди і обов’язки громадян України. К. У. 
була прийнята Верховною Радою України 
28 червня 1996 р. К. У. складається з преам-
були та 15 розділів, які об’єднують 161 стат-
тю, в тому числі 2 статті Прикінцевих поло-
жень та 16 пунктів перехідних положень. 
Структура К. У.: Розділ I. “Загальні поло-
ження” включає 20 статей (ст. 1–20). Роз-
діл II. “Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина” складається із 48 статей 
(ст. 21–68). Розділ III. “Вибори. Референ-
дум” включає 6 статей (ст. 69–74). Розділ IV. 
“Верховна Рада України” (ст. 75–101). Роз-
діл V. “Президент України” (ст. 102–112). 
Розділ VI. “Кабінет Міністрів України. Інші 
органи виконавчої влади” (ст. 113–120). Роз-
діл VII. “Прокуратура” (ст. 121–123). Розділ 
VIII. “Правосуддя” (ст. 124–131). Розділ IХ. 
“Територіальний устрій України” (ст. 132, 
133). Розділ Х. “Автономна Республіка 
Крим” (ст. 134–139). Розділ XI. “Місцеве са-
моврядування” (ст. 140–146). Розділ XII. 
“Конституційний Суд України” (ст. 147–
153). Розділ XIII. “Внесення змін до Консти-
туції України” (ст. 154–159). Розділ XIV. 
“Прикінцеві положення” (ст. 160–161). Роз-

діл XV. “Перехідні положення” (пп. 1–16). 
8 грудня 2004 р. Верховна Рада ухвалила За-
кон України № 2222-IV “Про внесення змін 
до Конституції України”, що набрав чиннос-
ті з 1 січня 2006 р. Зміни передбачали пере-
хід від президентсько-парламентської до 
парла мент сько-президентської форми прав-
ління, формування уряду коаліцією депутат-
ських фракцій, подовження терміну повно-
важень Верховної Ради до п’яти років. 
1 жовтня 2010 р. Конституційний Суд (КС) 
України визнав таким, що не відповідає 
К. У., Закон “Про внесення змін до Консти-
туції України” від 8 грудня 2004 р.  
№ 2222-IV у зв’язку з порушенням процеду-
ри його розгляду та прийняття. Згідно з рі-
шенням КС відповідний закон № 2222 втра-
тив чинність з дня ухвалення Конституцій-
ним Судом відповідного рішення. За чинною 
Конституцією Україна є суверенною й неза-
лежною, унітарною, демократичною, соціа-
льною, правовою державою у формі респуб-
ліки. Єдиним джерелом влади в Україні є 
народ. Він здійснює владу безпосередньо або 
через органи державної влади та місцевого 
самоврядування. Державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законо-
давчу, виконавчу і судову. Суспільне життя в 
Україні ґрунтується на засадах політичної, 
економічної та ідеологічної багатоманітнос-
ті. При цьому держава гарантує свободу по-
літичної діяльності, не забороненої Консти-
туцією і законами України. У визначенні 
прав і свобод громадян К. У. виходить з того, 
що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека є найвищою 
соціальною цінністю. Конституйовані полі-
тичні права громадян на свободу думки і 
слова, вільне вираження своїх поглядів і пе-
реконань (ст. 34); свободу об’єднання у полі-
тичні партії і громадські організації (ст. 36); 
участь в управлінні державними справами, у 
всеукраїнському та місцевих референдумах 
(ст. 38) тощо. К. У. визначає правовий статус 
та повноваження Верховної Ради України, 
Президента України і Кабінету Міністрів 
України, а також судових і прокурорських 
органів. На конституційному рівні закріпле-
но територіальний устрій України та право-
вий статус Автономної Республіки Крим як 
невід’ємної складової частини України. Пе-
редбачено й принципові засади організації 
місцевого самоврядування в країні.

Консул (лат. consul) — 1) посадова особа 
держави, призначена у будь-який район 
(округ) іншої держави з чітко висловленої 
згоди останнього для захисту там інтересів 
своєї країни, її юридичних осіб та громадян, 
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сприяння розвитку політичних, економіч-
них, наукових, культурних та інших зв’язків. 
Його діяльність контролюється посольством 
акредитуючої держави і, якщо такий є, гене-
ральним К.; 2) у Стародавньому Римі одна з 
двох вищих посадових осіб, які обиралися на 
1 рік. К. володів вищою цивільною і військо-
вою владою; 3) у Франції в період після пе-
ревороту 18 брюмера (9 листопада 1799 р.) 
до встановлення імперії (1804 р.) — титул 
трьох осіб (тріумвірату), наділених необме-
женою виконавчою владою.

Консульська фактура, або консуль-
ський інвойс (англ. соnsular invoice) — до-
кумент, в якому консул країни засвідчує 
ціну та вартість всієї партії товару, що імпор-
тується. К. ф. є обов’язковою в тих країнах, 
де імпортні товари обкладаються митом.

Консультативно-дорадча рада — ор-
ганізація, що складається з приватних гро-
мадян; її створює уряд для забезпечення мі-
ністрові незалежного дорадчого джерела. 
Вона виходить за межі звичайної відомчої 
бюрократії і, як правило, не відповідає за ре-
алізацію програм. Членами цих рад є при-
ватні громадяни; ні політики, ні державні 
службовці, зазвичай, до них не входять. Рада 
дає свої поради міністрові здебільшого пу-
блічно, уникаючи будь-якого потенційного 
“відмивання” їх державною службою. Вод-
ночас незалежність таких К.-д. р. обмежена 
фактом, що вони одержують переважну час-
тину своїх коштів (якщо не всі) від уряду. 
Люди, які служать у цих органах, часом є 
представниками конкретних зацікавлених 
груп, оскільки міністр бере їх на службу піс-
ля консультації з відповідними групами. 
Членів цих органів добирають ще й згідно з 
їхнім особистим статусом і досвідом.

Консумент (від англ. consume — спожи-
вати) — споживач товарів і послуг.

Консюмеризм — організований рух за 
розширення прав і впливу споживачів, покуп-
ців по відношенню до продавців і виробників 
товарів, створення товариств споживачів.

Контактна особа/координатор — 
особа, відповідальна за координацію роботи 
різних відділів або груп з приводу конкрет-
ної теми/напряму.

Контанго (англ. сопtango) — ситуація на 
біржі, коли ціни на наявний товар нижчі за 
ціни на товар із встановленим терміном по-
стачання. Виникає, коли наявний товар пе-
ребуває на складі біржі і витрати на його 
зберігання зростають.

Контейнер — транспортне обладнання 
(клітка, знімна цистерна або подібний за-
сіб), що:

1) являє собою повністю або частково за-
криту ємність, призначену для помі-
щення в неї вантажів;

2) має постійний характер і завдяки 
цьому є достатньо міцним, щоб слу-
гувати для багаторазового викорис-
тання;

3) спеціально сконструйоване для полег-
шення перевезення вантажів одним 
або кількома видами транспорту без 
проміжного перевантаження;

4) сконструйоване таким чином, щоб по-
легшити його перевантаження, зокре-
ма з одного виду транспорту на інший;

5) сконструйоване таким чином, щоб 
його можна було легко завантажувати 
та розвантажувати;

6) що має внутрішній об’єм не менше од-
ного метра кубічного.

Континуїтет (англ. continuity — безпе-
рервність) — 1) правило парламентської 
процедури, згідно з яким, якщо законопро-
ект не затверджений до кінця тієї сесії пар-
ламенту, на якій він був внесений, його роз-
гляд має бути відновлено з відповідної стадії 
на наступній сесії, тобто закінчення сесії 
лише призупиняє, а не перериває законодав-
чий процес; 2) у міжнародному праві — про-
довження здійснення державою-продовжу-
вачкою або правонаступником передбачених 
у договорах прав і зобов’язань держави-
попередника. 

Конто (англ. сопto) — комерційний роз-
рахунок.

Контокорент (англ. сиrrent account) — 
єдиний рахунок, на якому обліковуються всі 
операції банку з клієнтом. На К. відбивають-
ся, з одного боку, позички банку і всі платежі 
з рахунка, що банк проводить за дорученням 
клієнта, з другого — на К.; відбивають ко-
шти, що надходять в банк від клієнта, повер-
нення позичок тощо. Головна особливість К. 
полягає в тому, що він являє собою поєднан-
ня поточного рахунка із позичковим рахун-
ком, тому він може мати дебетове сальдо (за-
боргованість банку клієнту) або кредитове 
(заборгованість клієнта банку).

Контокорентний кредит (англ. ассоuпt 
current credit) — вид банківського кредиту, 
що надається клієнтам, які мають у банку 
поточний рахунок. Обсяг та строки позички 
визначаються господарськими потребами 
клієнта, але в межах встановленого в кредит-
ному договорі ліміту. Ліміт встановлюється 
кожному позичальнику залежно від його фі-
нансового стану і репутації. Обіг на поточно-
му рахунку сальдується. При появі на цьому 
рахунку від’ємного (дебетового) сальдо — 
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овердрафта, клієнту оформляється позичка. 
Кредит із поточного рахунка можна отрима-
ти готівкою, переказом на інший рахунок, 
оплатою векселів, купівлею цінних паперів 
та ін. Плата за цей кредит визначається від-
повідно до чинної відсоткової ставки, обсягу 
та строку кредиту, фактично використаного 
клієнтом.

Контрабанда (італ. contrabando) — кри-
мінальний злочин у сфері митної справи. 
К. — переміщення у великому розмірі через 
митний кордон товарів чи інших предметів, 
вчинене або з приховуванням від митного 
контролю, або з обманним використанням 
документів, або засобів митної ідентифікації, 
або пов’язана з недекларуванням чи недосто-
вірним декларуванням. 

Контрагент — кожна зі сторін у догово-
рі стосовно одна одної.

Контракт (англ. сопtract) — 1) договір, 
підряд, угода, в якій визначені взаємні 
зобов’язання осіб, що домовляються. У прак-
тичній діяльності використовують К.: 
купівлі-продажу, бартерні; простий компен-
саційний, довгостроковий; без обумовленого 
терміну дії та ін. Напр., К. купівлі-продажу 
містить такі основні умови: найменування та 
кількість товару, що буде постачатися; спосіб 
визначення якості товару; терміни та місце 
постачання; умови платежу; порядок здачі та 
прийому товару; умови щодо гарантій та 
санкцій, про арбітраж; юридичні адреси сто-
рін; підписи сторін, що домовляються; 2) уго-
да обов’язкового характеру, за якого одна сто-
рона бере зобов’язання купити в іншої сторо-
ни чи продати їй обумовлену кількість товару. 
Зазвичай цей документ являє договір купівлі-
продажу товарів чи послуг із переходом прав 
власності від продавця до покупця.

Контракт гарантійний (англ. warran-
ty) — контракт, що передбачає відповідаль-
ність підрядника за експлуатаційні якості 
продукції, яка постачається, забезпечення її 
ремонту або передбачені зміни в межах обу-
мовленого терміну чи робочого ресурсу. 

Контракт “жовтого собаки” (англ. 
yellow dog contract) — контракт, за яким пра-
цівник, якого взяли на роботу, не має права 
вступати до профспілки.

Контракт лонг (англ. long position) — 
ф’ючерсний контракт, закріплений у розра-
хунку на подальше підвищення цін. Вико-
ристовується як засіб, що гарантує закупі-
вельну ціну фірми-споживача.

Контракт про найм керівника під-
приємства — особлива форма трудового до-
говору, що укладається між міністерством, ві-
домством або іншим органом, якому делего-

вано права власника керувати підприємством, 
і керівником шляхом підписання з ним 
контракту та призначення його на посаду.

Контракт форвардний (англ. forward 
contract) — угода, що укладається на певний 
термін із метою регулювання валютної опера-
ції з терміном виконання на дeнь пізніше ви-
значеного в угоді за терміновий розрахунок.

Контракт шорт (англ. short position) — 
ф’ючерсний контракт, проданий у розрахунку 
на подальше зниження цін. Застосовується 
для забезпечення продажної ціни реального 
товару, який є або буде власністю фірми, що 
його продала.

Контрактації — укладення договору 
між підприємствами, що виробляють про-
дукцію, і організаціями заготовляти і збува-
ють цю продукцію. 

Контрактні групи — функціонують на 
основі тривалих контрактів між її учасника-
ми, як правило, пов’язаними відносинами 
виробничої кооперації.

Контрасигнатура (контрасигнація) 
(лат. contrasignatura — міністерський підпис, 
від contra — проти і signo — підписую) — 
політико-правовий інститут, що забезпечує 
гарантії від зловживань з боку глави держа-
ви і голови уряду через процедуру підписан-
ня рішень глави держави головою уряду та 
відповідним міністром, відповідальним за 
акт та його виконання у випадках, передба-
чених конституцією.

Контрафактні товари — товари, що 
містять об’єкти права інтелектуальної влас-
ності, ввезення яких на митну територію 
України або вивезення з цієї території є по-
рушенням прав інтелектуальної власності, 
що охороняються відповідно до закону.

Контрафакція (фр. contrefaction) — 
1) незаконне використання окремими фір-
мами відомих на ринку товарних фірмових 
знаків з метою отримання доходів від ви-
робництва і реалізації товарів, схожих з то-
варами відомих фірм з метою недобросовіс-
ної конкуренції та введення в оману покуп-
ця; 2) ведення справи під чужим ім’ям, 
незаконне використання чужого патенту 
при виготовленні та продажу товарів. Тер-
мін застосовується в праві багатьох країн. 
К. переслідується за законом відповідної 
країни.

Контреліта (від лат. contra — проти, 
eligo — вибираю і фр. elite — краще, відбірне, 
вибране) — соціальний тип, який за всіма 
параметрами здатний виконувати у суспіль-
стві функції еліти, але явно відчужений 
соціально-політичними або економічними 
обмеженнями від такої можливості; опози-
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ційна щодо панівної еліти соціальна група, 
яка виборює право на входження в еліту або 
створення нової еліти.

Контрибуція (лат. contributio) — приму-
сові платежі або майнові вилучення з пере-
моженої у війні держави після закінчення 
війни. Розмір, умови і форми виплати К. ви-
значалися виключно на розсуд переможця. 

Контркультура — субкультура, норми 
або цінності якої суперечать головним скла-
довим панівної культури.

Контролер — фізична або юридична 
особа, щодо якої не існує контролерів — фі-
зичних осіб та яка має можливість здійсню-
вати вирішальний вплив на управління або 
діяльність юридичної особи шляхом прямо-
го та/або опосередкованого володіння само-
стійно або спільно з іншими особами част-
кою в юридичній особі, що відповідає еквіва-
ленту 50 чи більше відсотків статутного 
капіталу та/або голосів юридичної особи, 
або незалежно від формального володіння 
здійснювати такий вплив на основі угоди чи 
будь-яким іншим чином.

Контролінг (англ. сопtrolling) — функ-
ціональний інструментарій, який охоплює 
методи планування, управління процесами і 
контролем, необхідний для прийняття 
управлінських рішень на підставі збору та 
обробки інформації, насамперед, даних бух-
галтерського обліку.

Контроль — можливість здійснювати 
вирішальний вплив на управління та/або ді-
яльність юридичної особи шляхом прямого 
та/або опосередкованого володіння однією 
особою самостійно або спільно з іншими 
особами часткою в юридичній особі, що від-
повідає еквіваленту 50 чи більше відсотків 
статутного капіталу та/або голосів юридич-
ної особи, або незалежно від формального 
володіння можливість здійснювати такий 
вплив на основі угоди чи будь-яким іншим 
чином.

Контроль виконання — безпосередня 
перевірка і регулювання процесу виконання 
наказу або розпорядження, облік і аналіз ре-
зультатів виконання контрольованих доку-
ментів у встановлені терміни. Терміни вико-
нання можуть бути типовими та індивіду-
альними.

Контроль за непередбаченим про-
цесом — підхід до управління, згідно з яким 
організації зростають і розвиваються як час-
тина ширшого середовища, а керівники ма-
ють лиш обмежений контроль над їхнім роз-
витком. Керівники почасти сприяють, по-
части протистоять подіям, спроможні 
впливати на організаційний дизайн, проте 

їхній вплив не вирішальний. Із цього випли-
ває, що зовнішні чинники відіграють важли-
ву роль у впливі на організаційний дизайн, 
хоча тут не треба недооцінювати й великої 
ваги елемента випадковості та удачі.

Контроль і теорії Х та Y (англ. сontrol 
and theories X and Y) — принципи контролю і 
управління, застосовувані в менеджменті 
відповідно до вихідної теорії Х (“традиційні 
уявлення про контроль і управління”) чи 
тео рією Y (“інтеграція індивідуальних і ко-
лективних цілей”). У першому випадку, коли 
лідер вважає своїх підлеглих безініціативни-
ми і безвідповідальними людьми, він корис-
тується переважно формальною владою, 
створює систему оцінки результативності, 
що диктує підлеглим їхню поведінку в орга-
нізації, при цьому існують детально розроб-
лені норми і правила, робота співробітників 
контролюється спеціальним персоналом. Не 
виключено, що в цьому випадку працівники 
швидко знайдуть способи пристосуватися до 
системи і будуть поводитись справді безвід-
повідально. Навпаки, у рамках теорії Y ство-
рюються такі умови, за яких співробітники 
організації оптимально виконують свої 
обов’язки з повною віддачею задля загально-
го успіху організації. Оскільки передбача-
ється, що співробітники досить зрілі та від-
повідальні, інша система стимулів і оцінки 
їхньої праці відповідним чином визначає 
їхню поведінку: передбачаються можливості 
професійного й індивідуального росту, по-
слабляється контроль, делегуються униз від-
повідальність і управлінські повноваження.

Контроль та перевірка декларацій. 
Національне агентство проводить щодо де-
кларацій, поданих суб’єктами декларування, 
такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;
2) щодо правильності та повноти запов-

нення;
3) логічний та арифметичний контроль.
Контроль якості — це діяльність, яка 

включає проведення вимірів, експертизи, іс-
питів і оцінки однієї або кількох характерис-
тик об’єкта і порівняння отриманих резуль-
татів зі встановленими вимогами для того, 
щоб визначити ступінь відповідності за кож-
ною з цих характеристик.

Контрольна група — група, яке не є 
об’єктом впливу проекту чи програми, але 
має такі ж характеристики, що й група впли-
ву проекту чи програми, що уможливлює по-
рівняння показників обох груп. На основі 
цього порівняння роблять висновок про ре-
зультативність проекту чи програми. До К. г. 
об’єкти потрапляють шляхом випадкового 
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відбору перед початком виконання проекту 
чи програми, при цьому кожен з об’єктів від-
бору має рівні шанси потрапити як до конт-
рольної, так і до експериментальної груп.

Контрольне оцінювання (оцінка 
процесу) — оцінювання реалізації програ-
ми, зосереджене лише на її внутрішньому 
функціонуванні. Розгляд робочих процедур 
програми, щоб визначити, наскільки вони 
узгоджуються з офіційними процедурами. 
Оцінювання визначає, чи досягла програма 
своєї мети, й оцінює продуктивність її дій. 
Проблеми, породжені оцінюванням процесу, 
за своєю природою адміністративні, і таке 
оцінювання можна розглядати як форму 
внутрішньої перевірки; воно зосереджується 
на процесі реалізації програми і віддзерка-
лює усвідомлення, що фаза виконання — по-
тенційно вирішальна для успіху політики.

Контрольний ключ (англ. сопtrol key) — 
цифровий показник, що включається у текст 
банківських телеграм для контролю за пра-
вильністю передачі телеграфом підсумкового 
результату, а також на номер особового ра-
хунка клієнта для захисту його від перекру-
чування при введенні і обробці банківської 
інформації на ЕОМ. К. к. складається шля-
хом виконання арифметичних дій із цифра-
ми, що входять у підсумковий результат теле-
грами або в номер особового рахунка.

Контрольний пакет акцій — частина 
загальної кількості випущених акціонерним 
товариством акцій, зосереджена в руках од-
нієї особи, що дає їй право здійснювати фак-
тичний контроль над діяльністю акціонер-
ного товариства, керувати ним. Теоретично 
К. п. а. становить не менше половини всіх 
випущених голосуючих акцій. Практично 
при широкому поширенні акцій володіння 
більше 20–30 % акцій дає їх власнику конт-
рольний пакет, так як не всі акціонери мо-
жуть бути представлені на зборах і не всі бу-
дуть голосувати проти пропозицій такого 
власника.

Контрольно-наглядова діяльність — 
правова форма діяльності органів публічної 
влади, що полягає у спостереженні за станом 
об’єкта управління з метою недопущення 
його виходу за межі встановлених параметрів.

Контрфактична ситуація — гіпоте-
тична ситуація, в якій опинилися б люди, 
організації чи спільноти, якби не було вжито 
заходів проекту чи програми, які є предме-
том дослідження.

Конфедерація (лат. confoederatio — 
союз, об’єднання) — тимчасовий союз суве-
ренних держав, утворений для вирішення 
спільних політичних, економічних або вій-

ськових завдань. К. не утворює єдиної дер-
жави. Досить рідкісне і нестійке утворення. 

Конференція (англ. сonference) — зі-
брання людей для обговорення проблем; 
conference room — приміщення, де можуть 
проводитися невеликі зібрання; press 
conference — зібрання, на яке запрошуються і 
газетні, і телевізійні журналісти, щоб почути 
новини про новий продукт або проведену 
операцію тощо; sales conference — зібрання 
менеджерів із продажу, представників, ре-
кламних працівників і т. д. для обговорення 
планів майбутніх продажів.

Конфесіоналізм (від лат. confessio — 
віросповідання) — термін, що означає орга-
нізацію державної влади відповідно до роз-
поділу суспільства на релігійні громади. 

Конфіденційною є інформація — про 
фізичну особу, а також інформація, доступ 
до якої обмежено фізичною або юридичною 
особою, крім суб’єктів владних повнова-
жень. К. і. може поширюватися за бажанням 
(згодою) відповідної особи у визначеному 
нею порядку відповідно до передбачених 
нею умов, а також в інших випадках, визна-
чених законом.

Конфірмація (англ. confirmation of 
offer) — згода прийняти всі умови отриманої 
пропозиції без яких-небудь змін (застере-
жень). У торгівлі К. дійсна тільки в письмо-
вому вигляді, включаючи повідомлення по 
телеграфу і телетайпу. 

Конфіскація (лат. confiscatio — віді-
брання майна у скарбницю) — 1) примусове 
безоплатне вилучення у власність держави 
не вилучених з обігу речей. К. призначається 
суддею; 2) у митному праві — один з видів 
стягнень, що накладаються за порушення 
митних правил: примусове і безоплатне ви-
лучення товарів і транспортних засобів, що є 
безпосередніми тайниками, використаними 
для переміщення через митний кордон з 
приховуванням предметів, що є безпосеред-
німи об’єктами порушення митних правил.

Конфлікт (англ. сопflict) — незгода між 
двома або більше сторонами (особами чи 
групами), коли кожен намагається зробити 
так, щоб були прийняті або враховані саме 
його інтереси, і перешкодити іншій зацікав-
леній стороні зробити те саме. 

Конфлікт воєнний — спосіб розв’язан- 
ня суперечностей між державами з двосто-
роннім застосуванням зброї або у разі зброй-
ного зіткнення всередині держави. Він може 
відбуватися у формі: регіональної війни 
(конфлікт середньої інтенсивності); війни 
між державами (коаліціями держав), які для 
досягнення своїх політичних цілей викорис-
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товують усі наявні сили та засоби, не виклю-
чаючи застосування зброї масового уражен-
ня; локальної війни (конфлікт середньої ін-
тенсивності) — війни між державами, що 
ведуться з обмеженими цілями, для досяг-
нення яких використовуються звичайні за-
соби збройної боротьби з обмеженням масш-
табу і району їх застосування; збройного 
конфлікту (конфлікт низької інтенсивнос-
ті) — обмеженого збройного зіткнення між 
двома державами чи збройного зіткнення 
всередині держави, яке є сукупністю воєн-
них (бойових) дій і не переходить у війну 
(коли немає правового акта про оголошення 
стану війни).

Конфлікт і координація (англ. сonflict 
and coordination) — антагоністичні поняття в 
менеджменті, обумовлені розходженнями у 
вихідних точках зору на організацію. На су-
часному етапі у країнах із конкурентними 
економіками поширюється уявлення, відпо-
відно до якого конфлікт в організації — це 
фактор, який позитивно впливає на ефектив-
ність її роботи (конструктивний конфлікт). 
Водночас, класики в галузі менеджменту по-
стійно підкреслювали, що саме координація 
становить перший і важливий принцип орга-
нізації, вона припускає цілеспрямоване втру-
чання, єдиний план, мету і призначення. Хоча 
і правильно, що конфлікт може породжувати 
інновації і нові ідеї, він має як наслідок також 
неефективність, втрату персоналом орієнта-
ції і стимулів до продуктивності.

Конфлікт інтересів — 1) наявні та по-
тенційні суперечності між особистими ін-
тересами і посадовими чи професійними 
обов’язками особи, що можуть вплинути на 
добросовісне виконання нею своїх повнова-
жень, об’єктивність та неупередженість при-
йняття рішень;. 2) суперечність між особис-
тими інтересами адвоката та його професій-
ними правами і обов’язками, наявність якої 
може вплинути на об’єктивність або неупе-
редженість під час виконання адвокатом 
його професійних обов’язків, а також на вчи-
нення чи не вчинення ним дій під час здій-
снення адвокатської діяльності.

Конфлікт, його вирішення (англ. 
сonflict & resolution) — способи практичного 
вирішення конфліктів за допомогою фор-
мальної влади або неформального авторите-
ту. В історичному аспекті у класичній теорії і 
практиці менеджменту для вирішення кон-
фліктів в організації здебільшого використо-
вувалися стратегії типу “виграш–програш”, 
коли одна зі сторін, що сперечаються, була 
обов’язково приречена на програш. Тут 
конфронтація й ультиматуми стають єдиною 

можливістю усунення розбіжностей між 
співробітниками чи відділами однієї і тієї ж 
організації, здійснюється демонстрація сили 
з метою нав’язування супротивнику своїх 
умов, одна чи кілька сильних особистостей 
забезпечують перемогу, виступаючи в ролі 
“парової ковзанки”. Результати дії такої не-
гативної сили досить часто спостерігаються 
у страйках, локаутах, простоях і навіть сабо-
тажу. Більш продуктивні підходи, коли в дію 
приводяться позитивні сили в рамках стра-
тегії “виграш–виграш–виграш”. При цьому 
передбачається, що сторони, які сперечають-
ся, прагнуть бачити перспективу і потребу 
одна в одній, часто для вирішення конфлік-
ту вони ідуть назустріч одна одній, роблячи 
в такий спосіб позитивний вплив на конф-
ронтуючу сторону.

Конфлікт міжетнічний — специфічна 
ситуація у відносинах між етнічними спіль-
нотами, її частинами або ж її окремими пред-
ставниками, змістом якої є змагання учасни-
ків цих відносин за відповідні ніші у сус-
пільному житті поліетнічної країни й у ході 
якого окреслюється протилежність інтересів 
та застосовуються будь-які засоби для реалі-
зації цих інтересів та утвердження своєї ет-
нічності в етнонаціональній структурі краї-
ни проживання. К. м. відбувається в процесі 
міжетнічної взаємодії на рівні “більшість — 
меншість” (або ж меншості, меншини) чи на 
рівні “меншість — меншість”. У першому ви-
падку можна говорити про макрорівень, 
оскільки тут задіяний рівень національний 
(мається на увазі принаймні один компо-
нент — більшість, яка, зазвичай, покриває 
всю територію країни), а в другому — про мі-
крорівень (або ж про меншинний рівень).

Конфлікт міжнародний — конфлікт, 
який виникає за участі двох чи кількох між-
народних акторів, має міжнародно-політичні 
наслідки, а об’єкт конфлікту виходить за 
межі юрисдикції будь-якого з його учасни-
ків. За умов протидії кількох міжнародних 
сил чи акторів виникає зіткнення їхніх ін-
тересів, що призводить до гострого проти-
борства. Наслідки виникнення конфлікту на 
міжнародному рівні бувають різними: кон-
флікт може перетворитись у міжнародну 
кризу. К. м. можна розглядати: як філософ-
ську категорію, що позначає зіткнення однієї 
сили з іншою; як наукову категорію, методо-
логічною функцією якої є операціоналізація 
основних ознак конфліктних ситуацій у сві-
товій політиці; як категорію соціальної пове-
дінки для позначення ситуації існування 
двох чи кількох сторін у боротьбі за щось, 
що не може належати їм усім одночасно; як 
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можливість або ситуацію; як структуру; як 
подію або процес. Наведений перелік тлума-
чень К. м. свідчить про комплексність та 
системність цього явища, а для повного ро-
зуміння конфлікту необхідно його вивчити в 
усіх вищезазначених проявах. Особливості 
К. м.: учасниками конфлікту можуть бути як 
держави, так і інші міжнародні актори, здат-
ні переслідувати політичні цілі; міжнарод-
ний конфлікт може розпочинатися як вну-
трішній, але його ескалація здатна виводити 
об’єкт конфлікту за межі юрисдикції його 
учасників, внаслідок чого конфлікт призво-
дить до міжнародних наслідків; розвиток 
міжнародного конфлікту відбувається в спе-
цифічних умовах анархії міжнародної систе-
ми, яка зменшує ефективність міжнародно-
правових інструментів його вирішення; між-
народний конфлікт може набувати різних 
форм, і часто поняття, що асоціюються з 
конфліктом, позначають лише один з мож-
ливих шляхів його врегулювання (напр. уль-
тиматум).

Конфлікт потреб (англ. сonflict of 
needs) — в ієрархії потреб, висунутої Маслоу, 
і в його “теорії загрози” неможливість досяг-
нення мети призводить до виникнення сер-
йозних психологічних проблем. Розрізняють 
загрозливі і катастрофічні конфлікти. У пер-
шому випадку людина може бути поставле-
на перед необхідністю вибору однієї з двох 
взаємовиключних цілей, напр., продовжува-
ти виконання престижних для неї політич-
них функцій як депутата у своєму виборчо-
му окрузі чи цілком присвятити себе кар’єрі 
у своїй компанії. Катастрофічний конфлікт 
виникає, коли має бути вибір із двох однако-
во загрозливих альтернатив. Так, “пропози-
ція” достроково вийти на пенсію, залишити 
справу всього свого життя чи працювати в 
організації, де ти нікому не потрібен, може 
стати особистою катастрофою для людини, 
що не виключає навіть такого екстремально-
го результату, як самогубство.

Конфлікт публічних і приватних ін-
тересів — ситуація, за якої особа, яка пере-
буває на державній службі, в ході виконання 
своїх обов’язків або доручення зобов’язана 
приймати рішення про доручення, пов’яза ні 
з її особистими інтересами, або брати участь 
в його ухваленні, або виконувати таку дові-
реність.

Конфлікт соціальний (лат. conflictus — 
сутичка) — 1) зіткнення двох або більше сил, 
спрямованих на забезпечення своїх інтересів 
в умовах протидії; 2) взаємна і відкрита бо-
ротьба соціальних суб’єктів, яка викликана 
незбігаючими (різними і протилежними) ін-

тересами із-за необхідних їм благ. Тим са-
мим соціальні конфлікти характеризують 
сторону соціальних суперечностей, яку на-
зивають боротьбою протилежностей. Саме 
єдність протилежностей виступає умовою 
соціального конфлікту. Боротьба протилеж-
ностей характеризує моменти становлення, 
розгортання, завершення соціальної супе-
речності, тому соціальний конфлікт існує 
різною мірою на кожному з цих етапів, а не 
тільки як етап розгортання (загострення) со-
ціальної суперечності. Предметом К. с. є те 
або інше благо для суб’єктів. Воно може 
бути матеріальним (їжа, одяг, нафта, ліс 
тощо), економічним (сировина, гроші, акції 
тощо), політичним (влада, посада тощо), 
юридичним (правовий статус тощо), духов-
ним (національним, релігійним, науковим, 
естетичним та ін.). Найчастіше як предмет 
К. с. називають ресурси, статус, духовні цін-
ності.

Конфліктологія. Конфлікт — фаза роз-
витку суперечностей, в якій сторони кон-
флікту стають антагоністичними або поляр-
ними, заперечують одна одну й переходять у 
більш розвинуте явище чи процес з якісно 
новими формами вияву попередніх супереч-
ностей; антагоністичність, несумісність ін-
тересів, цінностей і цілей окремих індивідів, 
колективів, соціальних прошарків, верств, 
класів. К. як наука актуальна користується 
досить широкою популярністю. У політиці, 
дипломатії, юриспруденції, комерційній ді-
яльності, системі виховання й спілкування, 
у військовій практиці та інших сферах буття 
відбуваються найрізноманітніші конфлікти: 
внутрішньогрупові, міжгрупові, міжособис-
тісні, внутрішньоособистісні тощо. В усіх 
сферах життєдіяльності люди постають пе-
ред проблемами, які призводять до кон-
фліктних ситуацій.

Конфліктуючі сторони — сторони, які 
здійснюють ворожі дії у відношенні один до 
одного або знаходяться в стані тимчасового 
перемир’я, але не досягли взаємоприйнят-
них домовленостей щодо остаточного при-
пинення збройного конфлікту.

Конформізм (лат. conformis — подіб-
ний, схожий) — пристосовництво, пасивне 
прийняття існуючого порядку речей, паную-
чих думок, що межує з догоджанням.

Конфронтація — протиборство, про-
тистояння, протиставлення ідеологічних, 
політичних систем, міждержавних утво-
рень, військово-політичних об’єднань, сою-
зів і блоків — континентальних і транскон-
тинентальних. К. переважно є наслідком 
протидій у суспільстві його розвитку в еко-
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номічній, політичній, соціальній, етнонаціо-
нальній, культурологічній та релігійній 
сферах. У міжнародних відносинах будь-
яка форма протистояння може спричинити 
воєнний конфлікт. У міжнародній політич-
ній практиці виокремлюють дві основні 
форми К.: 1) активну; 2) пасивну. Пасивна 
К. існує у прихованій формі протистояння 
між конфліктуючими сторонами, зберігаю-
чи при цьому напруженість, що нерідко 
триває роками й десятиліттями. Активна К. 
може бути продовженням пасивної К., що 
переростає у збройне протистояння, від-
криті воєнні дії (громадянська війна, війна 
між державами).

Концентрація горизонтальна (англ. 
hоrizontal concentration) — процес зосеред-
ження в одній господарській організації 
ряду господарських одиниць або однорід-
них, не пов’язаних між собою технічно.

Концептуальне знання (англ. сoncep-
tual skills) — вміння розглядати речі і події у 
віддаленій перспективі. Цей вид знання дає 
змогу менеджеру бачити взаємо зв’язки між 
окремими елементами організаційної струк-
тури, а також передбачати, як зміни в одно-
му підрозділі вплинуть на роботу інших під-
розділів.

Концепція (лат. conceptio) — 1) задум, 
що визначає стратегію дій при здійсненні ре-
форм, проектів, планів, програм; 2) система 
поглядів на процеси і явища в природі і в 
суспільстві.

Концепція UQM (англ. Universal 
Quality Management) — комплексна концеп-
ція управління організацією, орієнтована на 
використання універсальних методів та ін-
струментів в управлінні якістю та заснована 
на використанні єдиних міжнародних стан-
дартів ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 тощо.

Концепція адміністративної рефор-
ми в Україні — документ, розроблений 
Державною комісією з проведення в Україні 
адміністративної реформи та ухвалений її 
рішенням від 25 березня 1998 р. № 3/98. 
Указом Президента України від 22 липня 
1998 р. № 810/98 основні положення К. а. р. 
У. були офіційно покладені в основу здій-
снення реформування вітчизняної системи 
державного управління. Згідно з К. а. р. У. 
адміністративна реформа розумілася як вид 
політико-правової реформи, яка здійснюєть-
ся у сфері виконавчої влади і стосується як її 
організаційної структури, функцій, кадрово-
го забезпечення, так і взаємовідносин з міс-
цевим самоврядуванням. Метою адміністра-
тивної реформи було проголошено поетапне 
створення такої системи державного управ-

ління, що забезпечить становлення України 
як високорозвиненої, правової, цивілізова-
ної європейської держави з високим рівнем 
життя, соціальної стабільності, культури та 
демократії, дасть їй змогу стати впливовим 
чинником у світі та Європі.

Концепція Будинку якості (Quality 
House) — методика забезпечення цінності 
продукту, що очікує споживач, за мінімаль-
ної його вартості. Засновано на використан-
ні комплексу методів та інструментів, орієн-
тованих на вивчення вимог споживача та пе-
ретворення їх на конкретні характеристики 
продукту. До їх складу належить метод QFD, 
а також більшість “нових” інструментів 
управління якістю.

Концепція вимушеної раціональ-
ності (англ. concept offorced rationality) — 
концепція, сутність якої полягає в запере-
ченні можливості практичного досягнення 
“повної раціональності” та в обґрунтуванні 
“вимушеної раціональності” (за деякими 
джерелами — “обмеженої раціональності”) 
управлінських рішень і дій. Модель раціо-
нального прийняття рішень є добре проду-
маною і водночас ідеальною алгоритмічною 
моделлю. Безумовно, необхідно прагнути 
максимально можливо додержуватися її. Ра-
зом з тим на практиці, зазвичай, управлінці 
дотримуються концепції вимушеної раціо-
нальності (вперше досліджена Г. Саймоном), 
суть якої полягає в тому, що з багатьох мож-
ливих альтернатив люди в змозі бачити 
лише деякі з них, а тому, здебільшого, задо-
вольняються не оптимальними, а достатньо 
хорошими рішеннями або такими, що дають 
змогу якось вирішити проблему.

Концепція маркетингу (англ. mаrke-
ting conseption) — філософія ринкового 
управління, заснована на визначенні потреб 
і реальних споживчих оцінок асортименту та 
якості товару, визначенні необхідності при-
стосування виробництва та збуту до цих по-
треб і оцінок, тобто орієнтація будь-якої ді-
яльності на споживача. Суб’єкт управління 
повинен забезпечувати високу якість “вихо-
ду” даної системи, яка одночасно є “входом” 
іншої системи — споживача. Для реалізації 
цієї концепції потрібно спочатку аналізува-
ти та вживати заходів щодо забезпечення ви-
сокої якості “входу” і тільки після того під-
вищувати якість “процесу” в самій системі. 
Якщо “вихід” кожної системи буде високої 
якості, то і якість глобальної системи буде 
висока.

Концепція постійного поліпшення 
Кайзер (KAIZEN) — системний підхід до 
поліпшення якості, орієнтований на здій-
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снення постійних невеликих кроків з підви-
щення якості, які впроваджуються кожним 
працівником компанії.

Концепція постійного поліпшення 
якості Дж. Джурана (AQI — Annual 
Quality Improverment) — концепція постійно-
го підвищення якості, орієнтована на довго-
строкові результати за рахунок зосередже-
ності на стратегічних рішеннях, в основу 
якої покладено трилогію Джурана, що ви-
значила основні стадії безперервно здійсню-
ваних робіт з управління якістю: плануван-
ня якості — контроль якості — поліпшення 
якості.

Концепція товару (англ. соnseption of 
a good) — концепція диференційованих 
маркетингових заходів для конкретного 
виду товару.

Концепція чистого приросту (англ. 
соnсерtion of complete a accretion of commercial 
efforts) — принцип, згідно з яким на рахунку 
нерозподіленого прибутку повинні відобра-
жатися тільки чистий прибуток і дивіденди; 
ця концепція вписується в загальноприйняті 
бухгалтерські принципи.

Концерн (англ. concern — участь, інте-
рес) — добровільне об’єднання підприємств, 
яке здійснює спільну діяльність на основі 
централізації функцій науково-технічного і 
виробничого розвитку, а також інвестиційної, 
фінансової та зовнішньоекономічної діяль-
ності, організації госпрозрахункового обслу-
говування підприємств. На відміну від кон-
гломерату К. характеризується єдністю влас-
ності та контролю, наявністю технологічних і 
виробничих зв’язків між підприємствами 
учасниками, меншою диверсифікацією. 

Концерн транснаціональний (англ. 
transnational concern) — міжнародне монопо-
лістичне об’єднання, членами якого є пред-
ставники кількох країн.

Концесійний договір (лат. concessio — 
дозвіл, поступка) — договір на здачу держа-
вою іноземній фірмі в експлуатацію на пев-
них умовах природних ресурсів, підпри-
ємств та інших об’єктів. З суверенітету 
держави над природними ресурсами випли-
ває право держав як на надання концесій 
своїм громадянам та іноземцям, так і на змі-
ну і дострокове припинення дії К. д.

Концесіонерне підприємство (англ. 
соncessive) — підприємство, організоване на 
основі договору про передачу в експлуата-
цію на певний період природних багатств, 
які належать державі або муніципалітетам, 
підприємствам та іншим господарським 
об’єктам, приватним підприємствам або іно-
земним фірмам.

Концесія — 1) форма залучення капі-
талу, як правило, іноземного, коли держава 
(місцеві органи влади) здають в експлуата-
цію на конкретний термін на відплатних 
умовах землю, джерела природних багатств, 
підприємства, інші господарські об’єкти 
іноземним фірмам або приватним особам. 
Концесіонер вкладає свої кошти в розробку 
корисних копалин і освоєння районів, орга-
нізацію виробництва будь-яких виробів, 
отримуючи за це відповідний прибуток і 
сплачуючи обумовлену договором плату 
державі, яка здала йому в К. об’єкт; 2) вина-
города, що одержується банками за органі-
зацію продажу знову випущених цінних па-
перів.

Кон’юнктура (англ. сопjuncture) — 
1) стан, що склався, тимчасова ситуація у 
будь-якій галузі суспільного життя, що 
впливає на кінцеві результати. На ринку — 
співвідношення між попитом і пропозицією; 
2) сукупність певних умов, збіг обставин, 
стан речей, що здатні впливати на вирішен-
ня і розв’язання якої-небудь справи, питан-
ня тощо.

Кон’юнктура економічна (англ. есоnо-
mіс соnjuncture) — сукупність ознак, що ха-
рактеризують поточний стан економіки кра-
їни або світового господарства, окремої галу-
зі, регіону чи ринку товарів у певний період.

Кон’юнктура ринку (лат. conjunctura — 
пов’язувати) — економічна ситуація на рин-
ку, яка характеризується рівнями попиту і 
пропозиції, ринковою активністю, цінами, 
обсягами продажів.

Кон’юнктура світового ринку — рі-
вень попиту, пропозиції, цін на світових то-
варних ринках, умови продажу на цих рин-
ках, тенденції зміни цих показників.

Кон’юнктура товарного ринку — тим-
часова економічна ситуація, що характеризу-
ється совокупностю ознак, що виражають 
стан ринку товарів у певний період часу. 

Кон’юнктура торгівлі (англ. trade 
conjuncture) — стан торгівлі, що складається у 
певний період часу. Він характеризується си-
стемою показників: забезпеченість товарни-
ми ресурсами, швидкість обігу товарів, стан 
матеріально-технічної бази торгівлі, динамі-
ки попиту населення і роздрібних цін та ін.

Кон’юнктурні дослідження (англ. 
соnjuncturic researches) — це аналіз сформова-
ного стану ринку, визначення тенденції до 
його змін, які дають можливість виробити 
найбільш оптимальну стратегію управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. Належне 
місце в К. д. відводиться вивченню і коротко-
строковому прогнозуванню ринкової вартос-
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ті та обсягу випуску товарів, динаміки зміни 
виробництва на світовому ринку в основних 
країнах-виробниках. Вивчається попит на 
нові товари і методи організації збуту, приді-
ляється увага технічній політиці провідних 
фірм у сфері створення нових видів товарів, 
ціноутворення та їх експорту-імпорту.

Кооператив (англ. cooperative — спів-
праця) — об’єднання осіб з метою спільної 
господарської діяльності або спільного спо-
живання товарів і послуг. К. є юридичною 
особою. За організаційно-правовою формою 
К. поділяються на виробничі (комерційні) і 
споживчі (некомерційні). За характером 
своєї діяльності К. поділяються на сільсько-
господарські, промислові, збутові, поста-
чальницькі, кредитні, жит лово-будівельні та 
ін. Кошти К. утворюються з пайових і член-
ських внесків, прибутку від господарської 
діяльності.

Кооператив споживчий (англ. user 
cooperative) — фірма роздрібної торгівлі, що 
перебуває у власності споживачів.

Кооперація — 1) термін, що позначає 
сукупність кооперативів в якій-небудь сфе-
рі; 2) універсальна форма організації спіль-
ного або взаємоузгодженого виробництва за 
участю іноземних партнерів двох або декіль-
кох країн, заснована на розподілі виробни-
цтва продукції, комерційному співробітни-
цтві, взаємній гарантії ризиків, загальному 
захисті інвестицій та промислових секретів; 
3) об’єднання фізичних осіб на основі добро-
вільного членства для колективного підпри-
ємництва.

Кооперація праці (англ. labor coopera-
tion) — форма організації праці, при якій ве-
лика кількість людей спільно бере участь в 
одному й тому ж або в різних, але пов’язаних 
між собою процесах праці.

Кооптація (лат. cooptatio — довибо-
ри) — поповнення виборного органу, вклю-
чення до складу нового обличчя власним рі-
шенням, без проведення нових виборів.

Координатор пула (англ. рооl’s coordi-
nator) — кредитор, який координує створен-
ня кредитного пула і контролює діяльність 
його учасників.

Координація (англ. сооrdination) — 
процес, спрямований на забезпечення про-
порційного і гармонійного розвитку різних 
сторін об’єкта (технічної, виробничої, фінан-
сової та ін.) при оптимальних для даних 
умов трудових, грошових і матеріальних за-
тратах. Принципи К.: раціональність, надій-
ність, чіткість, оперативність.

Координація вертикальна (англ. verti-
cal coordination) — погодження функцій в ор-

ганізації шляхом субординаційного впливу 
зверху донизу з метою організації ефектив-
ного зв’язку і збалансування роботи струк-
турних підрозділів та їх працівників, що пе-
ребувають на різних ієрархічних рівнях.

Координація горизонтальна (англ. 
hоrizontal coordination) — забезпечення ефек-
тивного співробітництва керівників, спеціа-
лістів та інших працівників, що перебувають 
на однаковому рівні організації і між якими 
немає стосунків підлеглості. Методи гори-
зонтального координування: взаємне кори-
гування; створення спеціальних груп і комі-
сій; координування через ринок.

Координація і мета (англ. coordination 
and goals) — у книжці Муна і Рейлі “Прогре-
сивна економіка” принцип координації, від-
повідно до якого організаційна структура 
починається там, де двоє чи більше людей 
поєднують свої зусилля, визначається як 
основний принцип організації. Однак авто-
ри підкреслюють, що для ефективного функ-
ціонування організації потрібна ще мета. У 
коло завдань вищого керівництва входить 
обов’язок сприяти тому, щоб розуміння при-
значення організації пронизувало всю струк-
туру, тому що, чим повніше розуміння цілей 
рядовими і керівними співробітниками, тим 
ефективніші координаційні зусилля.

Кореляційний зв’язок (англ. сorrelation 
dependense) — взаємний зв’язок, взаємна за-
лежність, співвідношення.

Кореляція (англ. соrrelation) — статис-
тична залежність між величинами, коли змі-
на однієї величини, яка є випадковою, при-
зводить до зміни очікуваного середнього 
значення (математичного очікування) дру-
гої величини. Число, яке показує ступінь 
щільності кореляції, називається коефіцієн-
том кореляції.

Кореспондентський договір (англ. 
соrespondentive agreement) — угода між двома 
або кількома кредитними установами про 
здійснення платежів і розрахунків, що їх ви-
конує одна кредитна установа за доручен-
ням і на кошти іншої. К. д. укладаються між 
кредитними установами однієї країни або 
різних країн. Розрізняють К. д. строкові 
(з правом продовження) і безстрокові. При 
укладенні угоди визначаються валюта роз-
рахунків, правила переказу залишків коштів 
на рахунки в треті країни, порядок попов-
нення рахунку, розмір комісійної винагоро-
ди та інші умови. Після укладення К. д. кре-
дитні установи обмінюються зразками під-
писів, телеграфним ключем та іншими 
документами. На основі К. д. виконуються 
розрахунки в зовнішній торгівлі. У зазначені 
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договором строки банки-кореспонденти вза-
ємно звіряють записи по кореспондентських 
рахунках.

Кореспондентський рахунок — бан-
ківський рахунок, що відображає розрахун-
ки, зроблені однією кредитною установою за 
дорученням і за рахунок іншої на основі 
укладеного кореспондентського договору. 

Кореспондентські відносини (англ. 
соrespondentive relation) — договірні відноси-
ни між кредитними установами, метою яких 
є здійснення платежів і розрахунків за дору-
ченням одна одної. Для встановлення К. в. 
кредитні установи обмінюються листами. 
Сторони домовляються, за якими рахунками 
будуть здійснюватися взаємні розрахунки, 
обмінюються зразками підписів, телеграф-
ним ключем та іншими документами. Кре-
дитна установа може розрахуватись зі своїм 
кореспондентом за виставленими ним дору-
ченнями, по-перше, за рахунком, відкритим 
цією установою у кореспондента, або за ра-
хунком, відкритим кореспондентом у цій 
кредитній установі; по-друге, за рахунками 
цієї кредитної установи і її кореспондента в 
третій кредитній установі. У першому ви-
падку мають місце відносини між кореспон-
дентами з рахунком, у другому — між корес-
пондентами без рахунка. К. в. встановлю-
ються між кредитними установами як однієї 
країни, так і різних країн. 

Корисний ефект (англ. еfficiency) — 
віддача об’єкта, інтегральний показник як 
система окремих показників якості об’єкта, 
які використовуються в конкретних умовах 
(показники призначення, надійності, еколо-
гічності, ергономічності та ін.), що задоволь-
няють конкретну потребу. Тобто К. е. — це 
сукупність властивостей об’єкта, які вико-
ристовуються для виконання конкретної ро-
боти конкретним споживачем, а якість — це 
потенційний К. е. для кількох груп спожива-
чів. К. е. використання об’єкта конкретним 
споживачем, як правило, менший від інте-
грального показника якості об’єкта. К. е. — 
це один бік об’єкта (товару). З другого боку 
стоять сукупні витрати за життєвий цикл 
об’єкта, які, як правило, обо в’язково треба 
нести, щоб отримати від об’єкта К. е.

Користь — одне їх альтернативних влас-
тивостей корупційних правопорушень, що 
виражається у прагненні збагатитися або 
збагатити інших осіб за рахунок чужого май-
на або прав на нього з порушенням встанов-
леного правовими нормами і договорами по-
рядку розподілу матеріальних благ.

Корн (англ. соrn) — вага чистого благо-
родного металу в монеті.

Корнер (англ. corner — кут) — скупка 
особою, фірмою, групою осіб акцій, біржо-
вих контрактів і реального товару з метою 
захоплення у свої руки контролю над хо-
дом біржового процесу і роздування цін 
шляхом створення штучного дефіциту то-
варів на ринку і подальшого перепродажу. 
Такі дії біржовими правилами офіційно за-
боронені.

Королівська корпорація — в Канаді 
юридичне визначення К. к. звертає увагу на 
такі атрибути законності, як спосіб реєстра-
ції корпорації, її статус як юридичної одини-
ці, незалежної від акціонерів та управління, 
її законне право на власність та її звільнення 
від юридичної відповідальності в певних си-
туаціях (оскільки вона є представником ко-
рони). К. к. передбачають: 1) державну влас-
ність, але без загальної домовленості про 
відсоток власності; 2) законодавство на фе-
деральному рівні, що визначає відносини 
між урядом і К. к., стосується лише тих кор-
порацій, що є повною власністю держави, 
але не регламентує діяльності об’єднаних та 
змішаних підприємств. За функціональним 
визначенням, К. к. є корпоративною інститу-
цією, заснованою урядом для виконання 
державних функцій. З погляду канадської 
статистики К. к. є така, в якій: 1) переважна 
частина його власності належить державі; 
2) управління її справами відносно незалеж-
не від держави; 3) основним її призначенням 
має бути забезпечення товарами та послуга-
ми приватного сектору, а не держави; 
4) ціни, що їх вона встановлює для цих това-
рів і послуг, мають віддзеркалювати їхню со-
бівартість.

Коронер (англ. coroner) — у Великій 
Британії, США та деяких інших країн — спе-
ціальний суддя, в обов’язок якого входить 
з’ясування причини смерті, що сталася при 
незвичайних або підозрілих обставин. При 
встановленні факту насильницької смерті К. 
передає справу до суду.

Коротка позиція (англ. short position) — 
ситуація, коли товар, валюта або кореспон-
дентський рахунок, цінний папір були про-
дані і є потреба в покритті їх відповідною 
покупкою.

Корпоративізм (лат. corpus) — специ-
фічний соціально-політичний процес, у яко-
му обмежена кількість монополістичних 
угруповань впливає на внутрішньодержав-
ний курс. 

Корпоративна ідентичність — містить 
у собі такі поняття, як корпоративна культу-
ра, корпоративна філософія, корпоративний 
стиль управління.

Корпоративна ідентичність
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Корпоративна культура — система 
матеріальних і духовних цінностей, пере-
конань, вірувань, уявлень, очікувань, проя-
вів, що взаємодіють між собою, властивих 
даній корпорації, таких, що відображають її 
індивідуальність і сприйняття себе та ін-
ших у соціальному і речовинному середо-
вищі, що виявляється у поведінці, взаємо-
дії, сприйнятті себе і навколишнього серед-
овища. До поняття К. к. відносять також 
принципи, норми, поведінки і традиції, що 
сформувалися за час діяльності та сприй-
маються більшістю працівників. Головною 
відзнакою К. к. є ставлення до людей як до 
головної цінності, а тому і взаємодія між 
людьми та групами організовується на пси-
хологічному рівні за системним соціально-
психологічним підходом. К. к. включає: 
професіоналізм, лояльність, відданість 
щодо фірми, матеріальне та моральне сти-
мулювання і заохочення кваліфікованих 
спеціалістів.

Корпоративне управління — система 
відносин, яка визначає правила та процеду-
ри прийняття рішень щодо діяльності госпо-
дарського товариства та здійснення контро-
лю, а також розподіл прав і обов’язків між 
органами товариства та його учасниками 
стосовно управління товариством.

Корпоративний контроль — специ-
фічна форма контролю в корпораціях, він 
охоплює не тільки внутрішні управлінські 
взаємовідносини, а й зовнішні. К. к. немож-
ливо трактувати у вузькому значенні, його 
слід розглядати з позицій діалектичного роз-
витку, різних точок зору і у взаємозв’язку з 
іншими управлінськими функціями. 

Корпоративний менеджмент (англ. 
сorporation management) — управління ко-
лективними формами підприємницьких 
структур, які існують у формі акціонерних 
товариств відкритого і закритого типу.

Корпоративні операції емітента — 
операції емітента щодо емісії, викупу, дроб-
лення, консолідації, конвертації, погашен-
ня, анулювання, виплати доходу за цінними 
паперами, а також пов’язані з припиненням 
емітента, зміною розміру статутного капіта-
лу емітента, а також інші операції за перелі-
ком, визначеним Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративні права — права особи, 
частка якої визначається у статутному фонді 
(майні) господарської організації, що вклю-
чають правомочності на участь цієї особи в 
управлінні господарською організацією, 
отриманні певної частки прибутку (дивіден-
дів) даної організації та активів у разі лікві-

дації останньої відповідно до закону, а також 
інші правомочності, передбачені законом та 
статутними документами.

Корпорація (англ. сorporation) — 
1) конкретний тип юридичної особи; 2) про-
фесійне об’єднання, що широко практикува-
лося в Середніх віках (корпорація кожевни-
ків, суконників, золотих справ майстрів та 
ін.); це природноісторичне об’єднання пред-
ставників однієї професії зі своїм стилем 
життя, етикою, законами та ін.; 3) відтворю-
вальне об’єднання професійної категорії ке-
руючих. Вертикальна квазіінтеграція, по-
кликана об’єднати процес прийняття рішень 
і функціонування кількох незалежних ви-
робництв, пов’язаних загальною метою. 
Тому деякі об’єднання влади необхідні. Вони 
не обов’язково повинні спиратися на загаль-
ну власність. Достатньо нерівності у здійс-
ненні операцій та угод між провідною та ін-
тегруючими компаніями; 4) сукупність осіб, 
об’єдна них для досягнення будь-якої мети, 
здійснення спільної діяльності та утворення 
самостійного суб’єкта права — юридичної 
особи. Найчастіше К. створюються у формі 
акціонерного товариства. У приватній К. 
більшість акцій належить одному власнику, 
сім’ї або невеликій групі акціонерів. 

Корпорація акціонерна закрита 
(англ. сlosely held corporation) — корпорація 
(акціонерне товариство), в якій акціонер або 
згуртована група, напр., сім’я, керує підпри-
ємством шляхом обрання їх союзників у 
правління (раду директорів).

Корпорація з дивізною структурою — 
передбачають наявність ряду підприємств 
(їх філіалів), що ведуть відносно самостійну 
господарську діяльність щодо освоєння ре-
гіональних ринків або випуску визначених 
видів товарної продукції, а також центру 
управління, що забезпечує виконання за-
гальних функцій регулювання спільної ді-
яльності корпорації (філіалів).

Корпорація закритого типу (англ. 
сlosely held corporation), корпорація, в якій 
один акціонер чи тісно згуртована група,  
напр., сім’я, управляє фірмою, вибираючи 
себе чи своїх спільників до ради директорів. 

Корпорація інвестиційна малого 
бізнесу (англ. smallbusiness investment corpo-
reation) — компанія, що спонсорує через ад-
міністрацію малого бізнесу, даючи позичку 
малим підприємствам.

Корумпованість — це залучення поса-
дової особи в незаконне збагачення шляхом 
використання посадових повноважень, зара-
женість прагненням до незаконного збага-
чення за допомогою використання можли-
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востей займаного службового становища. 
Реалізація цієї можливості залежить від мо-
ральних устоїв людини, чесності, поваги до 
самого себе, суспільства, держави, від став-
лення до свого обов’язку.

Корупційне правопорушення — діян-
ня, що містить ознаки корупції, вчинене осо-
бою, за яке законом встановлено криміналь-
ну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 
відповідальність.

Корупційний злочин — це передбачене 
в Кримінальному кодексі України суспільно 
небезпечне діяння, яке виражається у проти-
правному отриманні державним, муніципаль-
ним або іншим публічним службовцем, чи 
службовцям комерційної або іншої організа-
ції (у тому числі, міжнародної) будь-яких пе-
реваг (майна, прав на нього, послуг або пільг) 
або в наданні останнім таких переваг.

Корупційні мережі — формування 
взаємозв’язків і взаємозалежностей між чи-
новниками по вертикалі управління, а також 
по горизонталі на різних рівнях управління 
між різними відомствами і структурами.

Корупціонер — службовець державної, 
муніципальної (посадова чи не посадова 
особа) або недержавної (особа, яка виконує 
управлінські функції або що не виконує та-
ких) організації, що володіє спеціальною де-
ліктоспособністю (тобто здатністю нести 
юридичну відповідальність за вчинення акту 
корупції), визнаний винним в скоєнні ко-
рупційного правопорушення на підставі су-
дового рішення або в іншому встановленому 
законом порядку (напр., у разі вчинення 
дисциплінарних корупційних проступків).

Корупція — використання особою на-
даних їй службових повноважень чи пов’я-
заних з ними можливостей з метою одер-
жання неправомірної вигоди або прийняття 
такої вигоди чи прийняття обіцянки/про-
позиції такої вигоди для себе чи інших осіб, 
або відповідно обіцянка/пропозиція чи на-
дання неправомірної вигоди особі, або на її 
вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до проти-
правного використання наданих їй службо-
вих повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей.

Котирування — механізм визначення 
та/або фіксації на фондовій біржі ринкової 
ціни емісійного цінного паперу, що перебу-
ває в обігу на такій біржі.

Котирування біржове (англ. ехсhange 
quotation) — реєстрація біржовими органами 
стихійно сформованих курсів цінних папе-
рів і цін на окремі біржові товари з ураху-
ванням укладених біржових угод.

Котирування валютне (англ. сurrency 
quotation) — встановлення курсів іноземних 
валют відповідно до чинних законодавчих 
норм та практики, що склалася.

Котирування облігацій (англ. bond’s 
quitation) — встановлення курсової ціни об-
лігацій, за якою вони продаються і купують-
ся на фондовій біржі. На К. о. впливає еко-
номічне і політичне становище в країні, 
кон’юнктура ринку, вид облігацій і умови їх 
погашення, величина номінального відсотка, 
рівень позичкового відсотка, ступінь термі-
новості розміщення позики. При К. о. курсо-
ва ціна їх може значно відхилятися від номі-
нальної, що робить облігації державних по-
зик об’єктом біржової спекуляції і джерелом 
додаткового прибутку для фінансового капі-
талу. К. о. на біржах регулюється чинними 
законодавчими нормами.

Котирування товарне (англ. mеrchandi-
se quotations) — ціни біржових товарів, що 
реєструються та публікуються в бюлетенях 
відповідної біржі.

Кошти — гроші у національній або іно-
земній валюті чи їх еквівалент.

Кошти загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування — 
страхові внески, бюджетні надходження та 
кошти з інших джерел, що надходять для 
здійснення загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування відповідно до 
закону.

Кошторис — основний плановий фінан-
совий документ бюджетної установи, яким 
на бюджетний період встановлюються по-
вноваження щодо отримання надходжень і 
розподіл бюджетних асигнувань на взяття 
бюджетних зобов’язань та здійснення плате-
жів для виконання бюджетною установою 
своїх функцій та досягнення результатів, ви-
значених відповідно до бюджетних призна-
чень.

Країна (у політико-географічному від-
ношенні) — це територія, що має певні кор-
дони, користується державною незалежніс-
тю (суверенітетом) або перебуває під вла-
дою іншої держави і позбавлена 
са мо стійності. К. світу поділяються на типи: 
за географічним положенням — приморські, 
острівні країни, країни-архіпелаги; за фор-
мою правління — республіки, монархії; за 
адміністративно-територіальним устроєм — 
унітарні і федеративні; за етнічним скла-
дом — багатонаціональні та однонаціональ-
ні; за рівнем соціально-економічного роз-
витку — розвинені й такі, що розвиваються. 
Під поняттям “кордон” розуміють офіційно 
визначену межу, що окреслює територію, на 
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яку поширюється влада певної держави, її 
верховенство й суверенітет. Перетинання 
цієї межі має політико-правовий сенс, озна-
чаючи зміну юрисдикції особи, майна, кош-
тів. Кордони можуть бути визначені стихій-
но, спонтанно, як відображення наявних 
природних рубежів (річки, гірські пасма, 
пустелі тощо); їх демаркація може бути та-
кож наслідком міжнародно-правових угод. 
Вони бувають встановлені примусово вна-
слідок військового або іншого тиску однієї 
К. на іншу. У такому разі проблема кордону, 
як правило, рано чи пізно знову постає перед 
учасниками міждержавних відносин, при-
зводить до політичної, а іноді й збройної бо-
ротьби за їх перегляд. Територія однієї К. 
може й не становити однієї цілісності, а її 
кордон може бути розірваним. Перетинання 
державного кордону громадянином іншої К. 
є не просто приватним переміщенням у про-
сторі, а має певне формальне, політико-
правове значення. У цій ситуації людина 
підпадає під юрисдикцію держави, на тери-
торію якої вступає, і зобов’язана дотримува-
тися встановлених у ній законів, а в разі по-
рушення їх може бути притягнута до від-
повідальності. Оскільки перетинання 
державного кордону може бути пов’язане з 
проблемами контрабанди, тероризму, мігра-
ції, натуралізації тощо, держава зосереджує 
значні зусилля на охороні кордону й дотри-
манні прикордонного (візового та митного) 
режиму. Збереження недоторканності кор-
донів є важливою функцією держави. У віт-
чизняній практиці ця функція здійснюється 
силами й підрозділами органів державної 
безпеки. Серед понять К. вчені виділяють: 
К.-рантьє (К.-р.), К. золотого мільярда, К., 
що розвивається, К. поліетнічна. К.-р. — це 
країна, що має значні капіталовкладення в 
інших К. з метою отримання прибутків у ви-
гляді дивідендів від вкладів у цінні папери 
та відсотків за надані кредити. К.-р. — це 
держави, в яких монополії й транснаціо-
нальні корпорації здійснюють широкомасш-
табне вивезення капіталу та отримують від-
повідні дивіденди. На початку ХХ ст. най-
важливішими К.-р. були Велика Британія і 
Франція. Після Другої світової війни най-
більшими експортерами капіталу, крім на-
званих К., стали США, Німеччина, Японія. 
Таке призначення К.-р. переважало в марк-
систській політичній та економічній думці. 
Для визначення найбагатших і найрозвине-
ніших К. світу використовується термін К. 
золотого мільярда. Вважається, що число 
жителів цих країн, яке становить меншість 
населення Землі, приблизно дорівнює мі-

льярду. До складу К. золотого мільярда вхо-
дять Японія, США, Канада та більшість єв-
ропейських К. Досягнутий ними рівень бла-
гополуччя, демонстраційний ефект високих 
життєвих стандартів дають привід для того, 
щоб до населення цих К. застосовувати ме-
тафору К. золотого мільярда. З-поміж най-
розвиненіших К. світу доцільно виділити К., 
що розвиваються, тобто групу найбідніших 
К. світу, які виступають за створення відпо-
відних міжнародних умов для подолання їх 
економічної, технологічної, торговельної, фі-
нансової та іншої відсталості порівняно з ін-
дустріально розвиненими К. В умовах “хо-
лодної війни” вони ототожнювалися з К. 
“третього світу”, “країнами, що не приєдна-
лися”, “нейтральними націями” або “новоут-
вореними незалежними націями”. Їх харак-
теристика як “недостатньо розвинених на-
цій” або “нерозвинених націй” має на увазі 
економічні фактори. Для цієї групи К. влас-
тива широка політична концепція, яка ґрун-
тується на міжнародних відносинах, що 
склалися в післявоєнний період, і містить 
власні підходи до майбутніх перспектив роз-
витку цих відносин. Вона виходить як з гео-
графічного фактора (включаючи до сфери 
своєї дії країни Азії, Африки, Латинської 
Америки), так і з історичного фактора (охоп-
люючи К., що здобули незалежність у ході 
боротьби проти колоніалізму і на сучасному 
етапі виступають проти неоколоніалізму). 
Ця концепція має також юридичне значен-
ня, оскільки сучасне міжнародне право ви-
знає особливі права К., що розвиваються, на 
розвиток і необхідність надання їм допомоги 
з боку міжнародного співтовариства та інду-
стріально розвинених К. Ці та інші особли-
вості становища К., що розвиваються, гене-
рують певний напрям думок щодо місця та 
ролі цих країн у міжнародній системі й зу-
мовлюють їх відповідну міжнародно-пра-
вову позицію. На думку науковців, сьогодні 
у світі важливе місце займає К. поліетнічна, 
базовою ознакою якої є спільність прожи-
вання на території двох і більше етносів або 
етнічних груп. У широкому значенні поліет-
нічність (багатонаціональність) притаманна 
майже всім К. сучасного світу. У поліетніч-
ній К. набагато розвиненіші й глибші за 
змістом форми інституційного забезпечення 
поліетнічності, ніж у тих К., де хоч і прожи-
вають різні автохтонні етнічні групи, але 
якийсь із етносів складає явну більшість на-
селення даної К. У кожній конкретній такій 
К. залежно від історичних умов її розвитку 
можуть проявлятися і реально проявляють-
ся й інші, тільки їй притаманні риси поліет-
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нічності. Особливо це слід враховувати при 
виробленні і здійсненні державної етнополі-
тики, спрямованої на регулювання міжетніч-
них відносин у поліетнічній К., адже поліет-
нічність може не тільки служити джерелом 
соціального і культурного збагачення, але у 
разі відсутності ефективної державної етно-
політики, нерідко призводить до конфліктів 
на етнічному ґрунті, що супроводжуються 
насильством і руйнуванням, викликають у 
відповідь дії репресивного характеру, став-
лять під загрозу єдність держав, на території 
яких вони відбуваються, і створюють небез-
пеку втягнення в них сусідніх К.

Кредит (англ. сredit) — 1) права сторона 
бухгалтерського рахунка: на К. рахунків ак-
тиву записують всі витрати за даним рахун-
ком, пасиву — надходження їх; 2) позичка на 
певний строк у грошовій або товарній формі 
з умовою повернення, як правило, з оплатою 
процента.

Кредит акцептний (англ. ассeptance 
credit) — банківський кредит, одержаний 
експортером шляхом передачі банком своїх 
векселів, виставлених на даний банк. Ці век-
селі можуть бути продані, оскільки банків-
ський кредит дає право покупцеві векселя 
одержати розрахунок за ним у банку. 

Кредит банківський (англ. bank credit) — 
кредит, що надається без забезпечення 
товарно-матеріальними цінностями або цін-
ними паперами.

Кредит вексельний (англ. bill credit) — 
різновид банківського кредиту, який нада-
ється банками-векселедержателями й поста-
чальниками своїм покупцям.

Кредит за відкритим рахунком (англ. 
сredit on the open account) — комерційний кре-
дит, заборгованість за яким не оформляється 
векселями, акцептованими траттами або ін-
шими борговими зобов’язан нями позичаль-
ника, а зараховується на відкритий рахунок. 
Порядок погашення заборгованості узгоджу-
ється сторонами і, як правило, передбачає пе-
ріодичні платежі борж ника кредитору. К. за 
в. р. передбачає високий ступінь довіри кре-
дитора до позичальника, оскільки повернен-
ня кредиту практично не гарантоване.

Кредит комерційний (англ. trade 
credit) — купівля в кредит товарів для пере-
продажу або матеріалів для використання у 
виробництві.

Кредит компенсаційний (англ. bаck to 
back credit) — кредит, відкритий банком або 
іншим фінансовим інститутом за рахунок 
кредиту. Іноземний імпортер надає відповід-
ні документи, на основі яких і відкривається 
кредит експортеру.

Кредит-нота (англ. сredit note) — 1) до-
кумент у міжнародних розрахунках, висила-
ється покупцю постачальником у випадку 
отримання ним повернутих покупцем това-
рів або якщо мала місце переплата покупцем 
дійсної вартості товару; 2) повідомлення, що 
посилається однією із сторін, яка перебуває 
в розрахункових відносинах з іншою сторо-
ною, про записи в кредит останньої певної 
суми у зв’язку з настанням строку будь-
якого зобов’язання, що надає право іншій 
стороні вимагати цю суму.

Кредит споживчий (англ. сопsumer 
credit) — коротко- та середньостроковий кре-
дити, що надаються окремим особам для 
придбання споживчих товарів або послуг та 
виплати боргів за невиплачений кредит.

Кредит “стенд-бай” (англ. stend by 
credit) — кредит, який надається країнам-
членам Міжнародного валютного фонду з 
певною метою (узгодженої з МВФ) на осно-
ві угод “стенд-бай” терміном до 12 місяців, а 
в окремих випадках до 3 років. За угодою 
“стенд-бай” країна-член МВФ одержує пра-
во автоматично придбати у МВФ іноземну 
валюту в межах раніше обумовленої суми і 
протягом обумовленого терміну. 

Кредит чековий (англ. сheque of 
credit) — один з видів кредиту, що надається 
комерційними банками своїм клієнтам шля-
хом надання чекового рахунка: овердрафно-
го або спеціального чекового. За овердраф-
ними рахунками оплата чеків здійснюється з 
рахунка клієнта. Спеціальні чекові рахунки 
передбачають емітування (випуск) для клі-
єнтів спеціальних чеків певної вартості.

Кредитна дисципліна (англ. сredit 
discipline) — дотримання позичальниками 
правил кредитування і зобов’язань, що ви-
пливають з умов кредитної угоди. Позичаль-
ники повинні ефективно використовувати 
позички, забезпечувати своєчасне їх пога-
шення, систематично подавати банку бух-
галтерські баланси та інші відомості, що 
дасть змогу перевірити забезпечення креди-
ту. При порушенні кредитної дисципліни 
банком можуть застосовуватися економічні 
санкції.

Кредитна експансія (англ. сredit ex-
pancion) — інтенсивне розширення кредит-
них операцій з метою одержання прибутку. 
Здійснюється в країні та на міжнародному 
рівні на основі прийняття системи заходів 
грошово-кредитної політики держави. Полі-
тика К. е. спрямована на регулювання еконо-
міки, прискорення темпів економічного 
зростання. К. е. включає зниження офіцій-
них ставок центрального банку і розширен-
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ня лімітів на їх облікові та ломбардні опера-
ції, зміну норм обов’язкових резервів (або їх 
відміну) кредитних установ, купівлю цінних 
паперів на відкритому ринку, розширення 
купівлі у комерційних банків іноземної ва-
люти і зниження процентної ставки за цими 
операціями, відміну кількісних обмежень на 
кредити. Проводиться за умов економічного 
спаду, коли необхідно активізувати кон’юн-
ктуру ринку, розширити обсяги виробни-
цтва, збільшити зайнятість тощо.

Кредитна картка (англ. сredit card) — 
грошовий документ, що пред’являється 
власником, за яким банки беруть на себе 
зобов’язання негайної оплати товарів і по-
слуг, що може придбати їх власник.

Кредитна кооперація (англ. сredit 
line) — об’єднання дрібних товаровиробни-
ків для задоволення потреб його членів у 
кредиті. Кошти К. к. формуються за рахунок 
пайових внесків її членів, позичкових про-
центів, кредитів банків і субсидій держави. 
Існує два види К. к. — міська та сільська. 
Найпоширенішими є сільські кредитні коо-
перативи та товариства. Крім позичкових 
операцій, кооператори займаються посеред-
ництвом із купівлі-продажу товарів (прид-
бання машин, землі, добрив, збуту товарів 
тощо). Фінансово-організаційними центра-
ми кредитних установ, як правило, бувають 
кооперативні банки. 

Кредитна лінія (англ. сredit line) — 
юридично оформлені зобов’язання банку чи 
іншої установи перед позичальником у на-
данні йому протягом певного періоду креди-
ту у межах узгодженого ліміту.

Кредитна політика (англ. сredit 
policy) — система заходів центрального бан-
ку та держави у кредитній сфері з метою ре-
гулювання грошового обігу і досягнення ін-
ших економічних та соціальних цілей. Є 
частиною загальної економічної політики. 
В умовах розвиненої ринкової економіки 
здійснюється ефективний вплив на вирі-
шальні процеси в усіх сферах економіки і 
гальмуються або прискорюються інфляцій-
ні процеси, загострюються періодичні кри-
зи виробництва, коливання рівня зайнятос-
ті, незбалансованості платіжного балансу. 
Основними напрямами К. п. є політика кре-
дитної рестрикції (“дорогих грошей”) і по-
літика кредитної експансії (“дешевих гро-
шей”). Політика рестрикції проводиться у 
фазі економічного підйому з тим, щоб змен-
шити кре ди тування господарств, відтягну-
ти економічний бум та наступний за ним 
спад. Політика експансії проводиться у фазі 
економічного спаду з тим, аби розширити 

кредитування і тим самим стимулювати 
економічне пожвавлення та зростання ви-
робництва. У розпорядженні центральних 
банків є достатній арсенал методів впливу 
на діяльність К. п. Це і зміна банківського 
відсотка, зміна норми обо в’язкового резер-
ву комбанків у центральному та ін.

Кредитна реформа (англ. сredit re-
form) — сукупність заходів для перебудови 
кредитної системи, які комплексно вжива-
ються у відносно короткий термін з метою 
пристосування кредитної системи до нових 
виробничих відносин, сформованих у су-
спільстві.

Кредитна установа — фінансова уста-
нова, яка відповідно до закону про діяль-
ність відповідної фінансової установи має 
право за рахунок залучених коштів надавати 
фінансові кредити на власний ризик.

Кредитний механізм (англ. сredit 
mechanism) — сукупність принципів, організа-
ційних форм, методів і правил, встановлених 
законодавством та спрямованих на забезпе-
чення управління кредитом. Це поняття 
з’явилось в умовах командно-адмі ністра ти в-
ної економіки у зв’язку з надмірною заоргані-
зованістю кредитних відносин. Воно певною 
мірою дублює поняття “кредитна система”. 

Кредитний ризик (англ. сredit risk) — 
ризик несплати позичальником основного 
боргу і відсотків, що належать кредитору. 
К. р. існує у кредитних операціях всередині 
країни і за її межами. Захист від кредитного 
ризику здійснюється лімітуванням кредитів, 
диверсифікацією кредитних вкладень, отри-
манням достатнього забезпечення за вида-
ними кредитами, вивченням платоспромож-
ності позичальника, оперативністю при 
стягненні боргу.

Кредитні гроші (англ. сredit money) — 
одна з форм грошей, яка виникла на основі 
розвитку кредитних відносин. Найпрості-
шим видом К. г. є вексель, який виписується 
боржником і передається його кредиторові. 
Останній (той, хто зробив на векселі переда-
вальний напис) може передавати його своє-
му кредиторові в погашення боргу і т. д., та-
кий вексель вступає в обіг і виконує певні 
функції грошей. 

Кредитні спілки (англ. сredit unions) — 
у США фінансові кооперативні організації, 
які об’єднують приватних осіб за будь-якою 
загальною ознакою (напр., особи найманої 
праці або які проживають в одній місцевос-
ті). Принципи діяльності К. с. ті самі, що й в 
акціонерних товариствах, К. с. надають сво-
їм членам споживчий кредит з умовою його 
погашення.

Кредитна картка
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Кредитор — юридична або фізична осо-
ба, яка має підтверджені у встановленому 
порядку вимоги щодо грошових зобов’язань 
до боржника, у тому числі щодо виплати за-
боргованості із заробітної плати працівни-
кам боржника, а також контролюючі орга-
ни — щодо податків та зборів.

Кредитор банку — юридична або фі-
зична особа, яка має документально підтвер-
джені вимоги до боржника щодо його май-
нових зобов’язань.

Кредитоспроможність (англ. solven-
cy) — наявність передумов для одержання 
позичок, спроможність повернути їх. К. по-
зичальника визначається показниками, які 
характеризують його обов’язковість при роз-
рахунках за раніше одержаними кредитами, 
його поточне фінансове становище і пер-
спективи змін, спроможність при необхід-
ності мобілізувати грошові кошти з різних 
джерел. Стосовно підприємств К. може ви-
мірюватися показниками ліквідності балан-
су або окремих видів активів.

Кредитування — це сукупність принци-
пів, організаційних форм, законодавчих норм, 
методів і правил, спрямованих на управління 
кредитом. К. є системою, яка визначає послі-
довність і порядок надання різноманітних ви-
дів кредитів на засадах платності, строковос-
ті, забезпеченості та повернення. Взаємини 
сторін щодо умов К. (термін, процент, штраф-
ні санкції у разі несвоєчасного повернення) 
визначається договорами. Економічний меха-
нізм К. — це сукупність організаційно-
економічних прийомів надання і повернення 
кредиту, що складається з певних етапів, ко-
жен з яких забезпечує розв’язання кредитних 
завдань, а в сукупності вони спрямовані на 
досягнення певних цілей як кредитора, так і 
позичальника. На підставі всебічного аналізу 
особливостей участі банків у кредитних від-
носинах може бути сформульовано сім прин-
ципів регулювання банківського кредитуван-
ня, зокрема: 1) захисту прав кредиторів; 
2) кредитоспроможності позичальника; 3) за-
безпечення банківського кредиту; 4) мініміза-
ції кредитних ризиків банку; 5) цільового ви-
користання банківського кредиту; 6) прибут-
ковості кредитних операцій банку; 7) від по- 
 відальності позичальника за повернення 
кредиту.

Кредитування бюджету — операції з 
надання коштів з бюджету на умовах повер-
нення, платності та строковості, внаслідок 
чого виникають зобов’язання перед бюдже-
том (надання кредитів з бюджету), та опера-
ції з повернення таких коштів до бюджету 
(повернення кредитів до бюджету). 

Крива досвіду (англ. еxperience 
curve) — модель, яка пояснює, що при нагро-
мадженні досвіду фірма неухильно підви-
щує ефективність свого виробництва.

Крива сукупного попиту (англ. solven-
cy) — крива, що ілюструє залежність сумар-
ного реального рівня закупівель, запланова-
ного усіма споживачами, від зміни рівня цін. 

Криза (лат. crisis) — внутрішньодержав-
на або міжнародна обстановка, при якій іс-
нує загроза основним цінностям, інтересам 
або цілям зацікавлених сторін.

Криза легітимності — зниження реаль-
ної підтримки органів влади чи правлячого 
режиму в цілому.

Криза соціальна — стан суспільства, 
що виникає внаслідок конфлікту між новим 
змістом та існуючою формою у розвитку со-
ціальних явищ. К. с. має як негативні, так і 
позитивні наслідки. Розрізняють К. с. еконо-
мічну, культурну, духовну, екологічну, полі-
тичну. Перспективи подолання кризового 
стану значною мірою залежать від здатності 
спільноти забезпечити самосинхронізацію 
різних соціальних процесів і виробити узго-
джений ритм спільних дій.

Криміналістика (лат. criminalis — від-
носиться до злочину) — прикладна юридич-
на наука, яка розробляє систему спеціальних 
прийомів, методів і засобів збирання, фікса-
ції, дослідження і використання судових до-
казів при розгляді кримінальних і цивільних 
справ.

Криптографічний захист секретної 
інформації — вид захисту, що реалізується 
шляхом перетворення інформації з викорис-
танням спеціальних (ключових) даних з ме-
тою приховування (або відновлення) змісту 
інформації, підтвердження її справжності, 
цілісності, авторства тощо.

Критерії привабливості ринку (англ. 
market appeal criteria) — 1) доступність ринку; 
2) темп зростання; 3) тривалість циклу життя 
товарів; 4) потенціал валового прибутку; 
5) гострота конкуренції; 6) можливості неці-
льової конкуренції; 7) концентрація клієнтів.

Критерій (грец. critεrion) — ознака, на 
підставі якого формується оцінка якості 
об’єкта, процесу, мірило такої оцінки. 

Критерій актуальності інформа-
ції — критерій, що визначає відповідність 
інформації до об’єктивних інформаційних 
потреб.

Критерій витрат-вигод — використан-
ня ресурсів виправдане, якщо прибутки (їх 
вимірюють переважно, хоч і не завжди, гро-
шима) перевищують витрати: з двох чи біль-
ше замінних ресурсів “краще” використову-

Критерій витрат-вигод 
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ють той, що має вищу позитивну різницю 
між прибутками й витратами.

Критерій комунікативності інфор-
мації — критерій, що визначає властивістю 
інформації бути зрозумілою для того, кому 
вона адресована.

Критерій лаконічності інформації — 
критерій, що характеризує стислість та чіт-
кість викладення інформації (досягається за 
допомогою високої згорнутості інформації 
без втрати її необхідної повноти).

Критерій несуперечливості інфор-
мації — критерій, який означає, що окремі 
частини однієї й тієї самої інформації не ма-
ють суперечити одна одній.

Критерій переконливості інформа-
ції — критерій, що визначає доведеність ін-
формації, яка примушує вірити в її достовір-
ність.

Критерій повноти інформації — кри-
терій, що визначає наявність відомостей, 
включаючи суперечливі, необхідних та до-
статніх для прийняття рішення.

Критерій своєчасності інформації — 
критерій, що передбачає здатність задоволь-
няти інформаційну потребу в прийнятний 
для виконання термін.

Критика раціонального прийняття 
рішень (англ. сritics of rational decision 
making) — на противагу раціональним підхо-
дам теорії ідеальної бюрократії Вебера, ви-
знання того факту, що припущення про гра-
нично раціональну, добре інформовану осо-
бу, яка приймає рішення і не погоджується з 
реальною дійсністю. Невизначеність — це 
скоріше правило, а не виняток. На ділі жо-
ден керівник не мислить логічно такою мі-
рою, як того слід було б очікувати, напр., ви-
ходячи з “дерева рішень”.

Критичний фінансовий стан — ситуа-
ція, коли боржником визнана неспромож-
ність своєчасно виконати свої грошові 
зобов’язання перед кредиторами.

Критичний шлях (англ. сritical path) — 
найдовша послідовність подій при виконан-
ні проекту. Послідовність подій, яка забезпе-
чує завершення проекту, можливо, у найко-
ротший термін.

Критичні фактори успіху (англ. 
сritical success factors) — обмежена кількість 
факторів, які необхідно брати до уваги при 
прийнятті важливих рішень. Але навіть у 
цьому випадку повна раціональність зали-
шається недосяжною. Інколи всі подальші 
спроби отримати більше інформації можуть 
виявитися марними.

Крок аукціону — надбавка (дисконт), 
на яку в ході відкритих торгів здійснюється 

підвищення/зниження початкової (старто-
вої) та кожної наступної ціни оголошеного 
до продажу лота.

Кругообіг капіталу (англ. сарital tur-
nover) — процес безперервного руху капіта-
лу, що послідовно проходить три стадії пере-
творення: грошового капіталу на продуктив-
ний; продуктивного на товарний; товарного 
на грошовий.

Ксенофобія (від грец. xenos — чужий і 
phobos — фобія, страх) — у широкому значен-
ні — нав’язливий страх перед незнайомцями, 
хоча цей термін часто вживають для характе-
ристики почуттів радше ненависті та зневаги, 
ніж страху. К. — це одна з форм національних 
забобонів, що проявляються у неприязні до 
будь-яких іноземців, і є наслідком неповного 
або викривленого знання про людей іншого 
етнічного походження. Виникаючи на основі 
асоціації, уявлень чи припущень і вкоріню-
ючись у масову свідомість, К. суттєво впли-
ває як на формування громадської думки з 
питань міжетнічних відносин, так і на дер-
жавну етнополітику, та викликає расову, на-
ціональну нетерпимість і дискримінацію.

Кулаж (англ. аllowance) — 1) невироб-
нича витрата матеріальних засобів, часу, 
праці; 2) зниження ваги на втрату при купів-
лі рідинних продуктів.

Куліса (англ. street exchange) — неофі-
ційна біржа, на якій укладаються угоди з 
цінними паперами без посередництва біржо-
вих маклерів.

Кулісьє (англ. соulissier) — 1) місце, де 
укладаються спекулятивні угоди з цінностя-
ми; 2) неофіційний біржовий посередник, 
який без участі офіційних маклерів укладає 
біржові угоди.

Культура — сукупність матеріальних і 
духовних цінностей, створених людьми про-
тягом історичного часу, досягнутий люд-
ством рівень історичного розвитку, ступінь 
цивілізованості суспільства, інтелектуально-
го, духовного розвитку.

Культурна акумуляція — додавання 
нових елементів до існуючої культури, про-
цес збагачення її новими елементами — ви-
никнення нових зв’язків, диференціація, інте-
грація старих і запозичення з інших культур. 
К. а. — накопичення культурного потенціалу, 
спадщини. К. а. має місце там, де до культур-
ної спадщини додається більша кількість но-
вих елементів, ніж відкидається старих. На-
впаки, коли протягом конкретного періоду 
зникає більше культурних рис, ніж додається, 
говорять про культурне виснаження. К. а. яв-
ляє собою такий процес, кінцевим завершен-
ням якого виступає освіта культурної спад-

Критерій комунікативності інформації
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щини, що вказує на ту частину матеріальної і 
духовної культури, яка створюється минули-
ми поколіннями і передається наступним як 
щось цінне і шановане. Суспільство, підтри-
муючи свою культуру, створило систему 
культурних закладів, покликаних акумулю-
вати культурну спадщину, зберігати і переда-
вати її наступним поколінням. У числі кана-
лів К. а. називають музеї та бібліотеки.

Культурний релятивізм — це переко-
наність індивіда у тому, що оцінка окремого 
елемента культури (звичаю, норми, ціннос-
ті) можлива тільки в межах тієї культури, з 
якої він походить.

Культурний шок — це відчуття диском-
форту і дезорієнтації, що виникають при зу-
стрічі з новою культурою; є природною від-
повіддю на абсолютно нову обстановку. Сту-
пінь впливу К. ш. на людину різний. 
Фахівцям, які вивчають типові проблеми 
іноземних студентів, також відоме явище під 
назвою зворотного культурного шоку. Це 
явище пов’язане з тим, що людині необхідно 
знову адаптуватися до умов рідної країни, 
які змінилися. Значення, глибина, гострота, 
а нерідко і хворобливість цього явища пере-
вершують очікування людини, якій це яви-
ще незнайоме.

Культурні універсалії — це певні еле-
менти, обов’язково присутні у кожній соці-
альній культурі (елементи властиві всім ви-
дам культури): мова, спорт, танці, звичай 
прикрашати тіло, освіта, ритуали похоронів 
та весіль, звичай дарувати подарунки та ін.

Культурні цінності — об’єкти матері-
альної та духовної культури, що мають ху-
дожнє, історичне, етнографічне та наукове 
значення і підлягають збереженню, відтво-
ренню та охороні відповідно до законодав-
ства України.

Кумівство (застаріле) — форма фавори-
тизму, коли посадова особа віддає перевагу 
при призначенні на державні посади висува-
ти своїх родичів.

Купець (англ. тerchant) — посередник, 
який одержує право на товар і продаж його.

Купівельна спроможність (англ. 
рurchasing power/capacity) — 1) К. с. населен-
ня — наявна сума грошей, ураховуючи зао-
щадження, за які населення може придбати 
товари й одержати послуги; 2) К. с. гро-
шей — обсяг матеріальних благ або послуг, 

які можна придбати за певну грошову оди-
ницю в різні періоди часу.

Купон (англ. соuроп) — частина цінного 
паперу (облігацій, акцій), яка відривається 
від нього і передається замість розписки при 
одержанні дивіденду.

Купюра (фр. coupure) — грошовий знак 
(паперові гроші), акція, облігація, банкнота, 
або інший цінний папір з позначеною на ній 
номінальною вартістю.

Куратор (лат. curator — піклуватися) — 
1) попечитель, опікун; 2) особа, якій доручено 
загальний нагляд за певною роботою (напр., 
куратор курсу, який контролює стан організа-
ції навчально-виховної роботи на курсі й до-
помагає студентам у всіх їхніх справах).

Куріальна виборча система — спосіб 
виборів представницьких органів влади не 
по виборчих округах та від усієї кількості 
виборців, а по виборчих куріях (групах ви-
борців), що мають нерівні виборчі права.

Курс (лат. cursus) — 1) ціна, за якою про-
даються і купуються цінні папери; 2) ціна 
грошової одиниці однієї країни, виражена у 
грошовій одиниці іншої країни.

Курс акції — 1) ринкова, біржова ціна 
акції; 2) відношення ринкової ціни акції до її 
номінальної вартості.

Курс облігації — ціна, по якій прода-
ються і купуються облігації державних по-
зик. При випуску державної позики встанов-
люється номінальна вартість облігацій, яка 
свідчить, що облігація становить певний ка-
пітал, тимчасово використовується держа-
вою. Ця сума включається в державний борг 
і виплачується власниками облігацій при 
погашенні. Держава встановлює також емі-
сійний курс — ціну, за якою облігації прода-
ються банкам. 

Курт (фр. courtier) — маклер, агент, посе-
редник щодо укладення договору між двома 
контрагентами, що не є представником жод-
ної зі сторін. Отримує комісійну винагороду.

Куртаж — винагорода брокеру за посе-
редництво при здійсненні біржової угоди. 
Зазвичай обчислюється в проміле (тисячних 
частках) до суми укладеної угоди і сплачу-
ється брокеру як продавцем, так і покупцем. 
Ставки залежать від категорій цінних папе-
рів і товарів. Розміри К. визначаються стату-
тами бірж або угодою між учасниками бір-
жової угоди і брокером.

Куртаж
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Лабільний — нестійкий, рухливий.
Лабільність — нестійкість організму 

щодо змін зовнішнього і внутрішнього се-
редовища.

Лабіринт — 1) у Стародавній Греції — 
система різнорозташованих приміщень з 
надто складним сполученням, внаслідок 
чого з них важко або неможливо вийти; 
2) переносно — ситуація у людей, стосунки 
між людьми, правовідносини, майнові відно-
сини настільки складні, що з них важко або 
неможливо знайти вихід.

Лаборант (від лат. laborans (laboran-
tis) — працюючий) — 1) науковий або тех-
нічний співробітник лабораторії; 2) особа, 
що готує препарати, прилади для лаборатор-
них занять або лекцій у навчальних закла-
дах.

Лабораторія — 1) спеціально обладна-
не та устатковане приладами, комп’ютерами, 
машинами, пристроями, мережами примі-
щення для наукових досліджень, навчальних 
робіт, контрольних аналізів і випробувань; 
2) установа або її відділ, що провадить екс-
периментальну науково-дослідну та на-
вчальну роботу.

Лавірувати — 1) рухатись непрямо, ми-
наючи перешкоди; 2) переносно — ухиляти-
ся від виконання прямих зобов’язань і пря-
мої відповіді: уникати перешкод.

Лаг (англ. lag) — розрив у часі між витра-
тами та одержанням економічного ефекту.

Лаг часовий (англ. time lag) — еконо-
мічний показник, що відображає відставан-
ня чи випереджання в часі одного економіч-
ного явища перед іншим, безпосередньо 
пов’язаного з ним.

Лаж — 1) надбавка до ціни золота, яка 
при золотому обігу стихійно встановлюва-
лась на ринку внаслідок знецінення паперо-
вих грошей щодо золота, обчислюється у 
відсотках; 2) перевищення ринкової ціни зо-
лота над офіційною; 3) відхилення курсу 

цінних паперів від їхньої номінальної вар-
тості.

Лазер — джерело когерентного, моно-
хроматичного і вузькоспрямованого елек-
тромагнітного випромінювання оптичного 
діапазону, яке характеризується великою 
густиною енергії. Існують газові лазери, рі-
динні та на твердих тілах (діелектричних 
кристалах, склі, напівпровідниках).

Лазерний друкуючий пристрій — ма-
тричний друкарський пристрій, зображення 
символів наносяться лазерним променем і 
переносяться на папір за допомогою методу 
ксерографії. 

Лайнер — 1) велике швидкохідне паса-
жирське або вантажне судно, що регулярно 
курсує між певними портами; 2) великий лі-
так для далекого сполучення.

Лайтбокс (англ. lightbox) — підсвічений 
зсередини стенд з відображеною на ньому з 
одного, двох чи трьох боків рекламою.

Лаконізм — гранично стисле вислов-
лення думки. Походить від назви давньо-
грецької місцевості Лаконії, жителі якої 
(спартанці) вирізнялись чіткістю, стислістю 
промов, виступів.

Лаконічний — короткий, стисло вира-
жений, небагатослівний.

Лампост (англ. lamp post) — щит із вну-
трішнім підсвічуванням або без нього, виві-
шений на стовпі біля автостради.

Лампсум — 1) велика сума, загальна 
сума; 2) тверда незмінна сума, що виплачу-
ється за фрахт судна незалежно від ваги 
вантажу (див. також “Люмпсум”).

Лампсум-роялті — фіксована орендна 
плата.

Ландшафт — 1) загальний вид місце-
вості; 2) Л. географічний — однорідна за по-
ходженням, територіально цілісна ділянка 
земної поверхні, якісно відмінна від інших 
ділянок закономірною, внутрішньо пов’я-
заною сукупністю природних компонентів 

Л
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(рельєф, клімат, води, ґрунтовий та рослин-
ний покрив).

Ланка управління — самостійний еле-
мент структури управління, що здійснює 
одну чи кілька функцій управління і наділе-
ний для цього певною компетенцією для їх 
реалізації, визначеною відповідальністю за 
виконання функцій та використання прав.

Ланцюг володіння корпоративними 
правами юридичної особи — інформація 
про склад ключовиx учасників юридичної 
особи, яка включає інформацію про клю-
човиx учасників першого і кожного наступ-
ного рівня володіння корпоративними пра-
вами юридичної особи.

Латарія — у складних словах відповідає 
поняттям “служіння”, “поклоніння”.

Латентна економіка (англ. latent 
economy) — різновид тіньової економіки, що 
має сильно виражений криміногенний ха-
рактер. Значну частину латентної економіки 
становить прихована господарська діяль-
ність, заборонена законом, зокрема, пов’я-
зана з порушенням правил валютних опера-
цій, хабарами, крадіжками, приписками, спе-
куляцією.

Латеральна комунікація — спілкуван-
ня працівників певного рівня ієрархії або не 
пов’язаних субординацією працівників різ-
них рівнів. Більшість організаційних комуні-
кацій може мати латеральний характер, хоча 
точно визначити це неможливо. Як правило, 
латеральні зв’язки працівників однієї робочої 
групи заохочують, оскільки вони сприяють 
координації. В рамках стандартних виробни-
чих процедур неможливо передбачити всі 
майбутні виробничі ситуації; латеральне 
спілкування працівників заповнює цю по-
рожнечу, полегшуючи пошук неформальних 
розв’язків виробничих проблем. Підлеглі 
швидко переконуються, що значно швидше й 
простіше вирішувати дрібні проблеми через 
неформальні латеральні зв’язки, ніж через іє-
рархію. Отож жорсткі стандартні виробничі 
процедури, притаманні формальному спілку-
ванню, на практиці часто-густо зазнають від-
чутних змін, оскільки люди нижчих рівнів 
організації знаходять кращі способи коорди-
нувати свою діяльність. Це може швидко ви-
рішити багато проблем й бути джерелом но-
вацій. Латеральне спілкування може відбува-
тись і між різними організаціями, скажімо, 
коли представник місцевого відомства безпо-
середньо спілкується з колегою з центрально-
го відомства або коли найважливіші новації 
переходять з однієї організації до іншої.

Латифундія — велике земельне воло-
діння.

Лауреат — 1) у давніх греків і римлян — 
переможець у змаганнях ораторів, спортсме-
нів, музикантів, яких вшановували лавро-
вим вінком; 2) звання, яке присвоюється за 
видатні заслуги, перемоги у конкурсах, фес-
тивалях.

Леверидж операційний — вплив по-
стійних витрат виробництва, що не залежать 
від обсягів реалізованої продукції, на ризи-
ковість капітальних вкладень.

Леверидж фінансовий — використан-
ня корпорацією зовнішніх джерел фінансу-
вання через емісію облігацій та привілейова-
них акцій, зростання заборгованості за облі-
гаціями та привілейованими акціями; 
підвищує ризик звичайних акцій, тобто 
збільшує коефіцієнт бета для інвестора.

Левериджліс (англ. leveriges) — новий 
вид міжнародного лізингу, відповідно до 
умов якого орендар та лізингова фірма 
створюють довірчу компанію, яка купує об-
ладнання у продуцента і надає його в довго-
строкову оренду споживачеві. Останній 
може скористатися податковими та аморти-
заційними пільгами для скорочення витрат 
оренди.

Легалізація (від лат. legalis — закон-
ний) — 1) надання юридичної сили акту, дії, 
дозвіл діяльності організації; 2) підтверджен-
ня достовірності та юридичної сили докумен-
та, виданого, як правило, в іншій державі або 
призначеного для дії в іноземній державі, в 
формі посвідчувального напису консула. Л. 
здійснюється органом, на території якого пе-
ребуває громадська організація. У випадках, 
коли громадяни України за кордоном вла-
штовуються на роботу, вступають до навчаль-
них закладів, укладають шлюб, беруть участь 
у створенні юридичних фірм, — їм потрібно 
надати відповідні українські документи. Для 
того щоб такі документи визнавалися і при-
ймалися до розгляду за кордоном, як прави-
ло, їх необхідно легалізувати. Така ж вимога 
поширюється на іноземні документи, що по-
даються в Україну. Розрізняють Л. докумен-
тів, які обертаються всередині держави, — 
вона здійснюється за допомогою реквізитів 
правового документа, що визначаються нор-
мативно, нотаріальним посвідченням та реє-
страцією (порядок Л. конкретного виду доку-
мента визначається законодавчо), і Л. доку-
ментів, що обертаються за межами держави, в 
якій вони створені. Крім звичайних вимог до 
форми та процедури ухвалення документа, Л. 
здійснюється за допомогою додаткових форм. 
До них належать: консульська Л. — оригінали 
документів або копії документів, що не підля-
гають вивезенню за кордон. Їх засвідчує нота-
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ріус, а його підпис засвідчують орган Мініс-
терства юстиції України та Департамент кон-
сульської служби МЗС України. Після Л. в 
Департаменті консульської служби офіційні 
документи повинні бути засвідчені в дипло-
матичному представництві тієї країни, де 
вони будуть використовуватись. Департа-
мент консульської служби не легалізує доку-
менти, складені на території іноземних дер-
жав. Такі документи мають бути легалізовані 
в консульській установі України в державі 
походження документів. У разі відсутності в 
країні походження документів консульської 
установи України іноземні документи мо-
жуть бути легалізовані Департаментом кон-
сульської служби МЗС України за умови їх 
засвідчення в МЗС країни походження доку-
ментів та в консульській установі цієї країни, 
що представляє її інтереси в Україні. 22 груд-
ня 2003 р. в Україні набула чинності Гаазька 
конвенція, що скасовує вимогу Л. іноземних 
офіційних документів (1961 р.). На документі 
або на особливому аркуші, скріпленому з до-
кументом, який буде використовуватись на 
території держав-учасниць Конвенції (в тому 
числі і України), має засвідчуватися апости-
лем, що являє собою відбиток штампа певної 
форми, де вказується, чий підпис, посада та 
печатка підтверджується, хто, коли і де її за-
свідчив, підпис особи, яка посвідчила доку-
мент. В Україні, залежно від типу документа, 
апостиль проставляють органи Міністерства 
освіти і науки України — на офіційних доку-
ментах, виданих навчальними закладами, 
державними органами, підприємствами, уста-
новами і організаціями, що стосуються сфери 
освіти і науки (до таких документів належать: 
дипломи про освіту, сертифікати про присво-
єння вчених звань, атестати, довідки з на-
вчальних закладів, навчальні плани та ін.); 
органи Міністерства юстиції України — на 
документах, що видаються органами юстиції 
та судами, а також на документах, що оформ-
ляються нотаріусами України (зокрема свідо-
цтва та довідки, видані органами РАЦС, доку-
менти, видані або засвідчені нотаріусами, су-
дові рішення та довідки); органи Міністерства 
закордонних справ України — на всіх інших 
видах документів. Існує ряд документів, які 
не підлягають Л. та апостилю: оригінали та 
копії паспортів, профспілкових квитків, тру-
дових книжок, військових квитків, посвід-
чень особи, пенсійних книжок, посвідчень во-
дія, характеристик тощо.

Легалізація злочинних доходів — 
злочин міжнародного характеру, пошире-
ний в країнах з ринковою економікою. Здо-
буті злочинним шляхом гроші вивозяться 

за кордон і в різних державах поміщаються 
на рахунки комерційних банків. На ці ко-
шти офіційним шляхом купуються або 
створюються підприємства, банки тощо, 
скуповується іноземна валюта, укладають-
ся зовнішньоекономічні угоди. Держави-
учасниці Страсбурзької конвенції про роз-
шук, арешт та конфіскацію доходів, одержа-
них злочинним шляхом, взяли на себе 
зобов’язання оголосити “відмивання” таких 
коштів злочином на своїй території, при-
йняти кримінальні та інші закони про поря-
док розшуку, вилучення і конфіскації неза-
конно отриманих коштів, зняти всі обме-
ження від розголошення або несумлінного 
використання працівниками банків інфор-
мації про вклади своїх клієнтів, дозволити 
доступ уповноважених працівників правоо-
хоронних органів до банківських операцій, 
що дає змогу своєчасно виявити ці злочини.

Легалізація (відмивання) коштів 
або іншого майна, придбаних незакон-
ним шляхом — злочин у сфері економічної 
діяльності. Виражається в здійсненні фінан-
сових операцій та інших угод з грошовими 
коштами або іншим майном, придбаними 
свідомо незаконним шляхом, а так само ви-
користання зазначених коштів або іншого 
майна для здійснення підприємницької або 
іншої економічної діяльності.

Легальне тлумачення — вид офіційно-
го тлумачення нормативно-правових актів, 
що здійснюється суб’єктами, які не видавали 
певних норм права, але законом спеціально 
уповноважені давати їх загальнообов’язкове 
роз’яснення. Напр., Конституційний Суд 
України не видає законів України, але упо-
вноважений їх тлумачити.

Легіслатура — 1) термін повноважень, а 
також період діяльності обраного представ-
ницького органу; 2) назва законодавчих ор-
ганів в окремих державах, а також в ряді 
штатів США.

Легітимація (лат. legitimus — законний, 
правомірний) — визнання або підтверджен-
ня законності прав і повноважень фізичних і 
юридичних осіб, а також підтвердження за-
конності відповідними документами.

Легітимність (від лат. legitimus — за-
конний, правомірний) — соціально значу-
щий порядок походження та функціонуван-
ня влади, який робить можливим досягнен-
ня згоди у владних структурах і в їх 
взаємодії із суспільством. Обов’язкова озна-
ка законної влади будь-якої цивілізованої 
держави, що позначає визнання її як усеред-
ині країни, так і на міжнародній арені. Істо-
рія поняття Л. походить із середніх віків, 
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коли складається розуміння Л. як згоди зі 
звичаями, традиціями і встановленою пове-
дінкою. Л. переважно трактувалася як право 
верховних посадових осіб діяти відповідно 
до звичаїв, але вже із середини ХІV ст. по-
чинає вживатися як правомочність вибор-
ної влади. У науковий обіг термін Л. ввів М. 
Вебер, який зазначав, що будь-яка влада по-
требує самовиправдання, визнання та під-
тримки. Л. влади — це її етична оцінка, яку 
не слід плутати з поняттям легальності як 
характеристики юридичної. Будь-яка влада, 
якщо вона видає закони та забезпечує їх ви-
конання, легальна. Але водночас вона може 
залишатися невизнаною народом, тобто не 
бути легітимною (тим часом у суспільстві 
може діяти не тільки нелегітимна, а і неле-
гальна влада, наприклад влада мафіозних 
структур). М. Вебер запропонував розрізня-
ти три ідеальних типи Л.: традиційну, хариз-
матичну та раціо нально-легальну. Традицій-
на Л. спирається на сукупність звичаїв та 
звичку їх дотримуватися. Така Л. є найстій-
кішою, оскільки сталими є самі традиції і 
звичаї. Харизматична Л. визначається від-
даністю суб’єктів (підданих) справі або осо-
бистим якостям лідера. Культивується ве-
лич самої особи керівника, авторитет якого 
освячують владні структури, що сприяє ви-
знанню влади населенням. Раціонально-
легальна Л. передбачає відповідність дій по-
літичного режиму тим принципам, за допо-
могою яких він був встановлений. За цього 
типу Л. органи влади та їхні керівники оби-
раються через демократичні процедури й 
відповідальні перед виборцями. Раці-
онально-легальний тип Л. є основним ти-
пом Л. політичної влади в сучасних демо-
кратичних державах, оскільки він ґрунту-
ється на довірі громадян до держави, на від-
міну від персоналізованого типу Л., 
пов’язаного з довірою до осіб керівників. 
Наприклад, якщо мова йде про демократію, 
то дії влади повинні відповідати її вимогам. 
Практично це може бути виражено в утвер-
дженні влади за допомогою традиційних де-
мократичних інститутів (виборів, референ-
думу). Для підтримки Л. використовуються 
найрізноманітніші заходи: зміна чинного за-
конодавства і форм державного правління; 
урахування національних традицій і звича-
їв; відокремлення політичних інститутів від 
армії; здійснення економічних та соціаль-
них програм; підтримка законності та пра-
вопорядку; популяризація особистих якос-
тей керівників держави та уряду тощо.

Легітимність державної влади — ши-
роке та складне явище, яке виражає зв’язок 

інтересів з внутрішньою оцінкою людей, яка 
залежить від їх стверджень, світосприйняття 
та повсякденного життя. Л. д. в. може бути 
частковою та навіть неузгодженою, оскільки 
в суспільстві існують різні верстви населен-
ня з різними інтересами. Протягом усього 
розвитку суспільства люди по-різному розу-
міли сам термін легітимності та поняття про 
ідеальну державу. Однак легітимність за-
вжди мала вирішальне значення для держа-
ви, оскільки від цього залежало майбутнє іс-
нуючого режиму, створювала та підтримува-
ла у людей настанову, що існуючі політичні 
інститути є найкращими із можливих для 
суспільства за сучасних умов. Л. д. в. сприяє 
виконанню політичною владою таких її 
функцій, як визначення напряму політично-
го і економічного розвитку, його цілей та за-
безпечення консолідації суспільства довкола 
них. Щоб забезпечити необхідний рівень  
Л. д. в., владні структури, інші соціальні ін-
ститути використовують досить широкий 
спектр політичних засобів. Передусім це 
створення відповідної ідеології, розробка по-
літичних міфів та ритуалів. Другим досить 
важливим методом забезпечення Л. д. в. ви-
ступає консолідація інститутів держави з 
різноманітними суспільними елітами, ліде-
рами громадської думки, регіональними но-
таблями. Крім Л. д. в., це забезпечує влад-
ним та іншим соціальним інститутам певний 
ступінь контролю за різними сферами жит-
тєдіяльності населення.

Легка промисловість — сукупність 
галузей промисловості, підприємства яких 
виготовляють головним чином предмети 
масового народного споживання. До легкої 
промисловості входять текстильна про мис-
ло вість (первинна обробка бавовни, вовни, 
шовку, льону, джуту й кенафу; бавовняна, 
шерстяна, шовкова, льонарська, конопле-
джутова, трикотажна, текстильно-галан-
терейна, валяльно-повстяна та ін. галузі), 
швейна промисловість, шкіряна проми-
словість, взуттєва промисловість, дубильна 
промисловість, хутрова промисловість. 
Крім товарів народного споживання (тка-
нин, трикотажних і швейних виробів, взут-
тя тощо), легка промисловість виготовляє 
засоби виробництва (бавовну-волокно, 
льон-волокно, шовк-сирець, шкіру та ін. си-
ровину). Підприємства легкої промисловос-
ті виготовляють продукцію з рослинної (ба-
вовна, льон, коноплі, кенаф тощо), тварин-
ної (вовна й шкіра) та хімічної сировини.

Легуа — міра довжини в країнах Латин-
ської Америки (від 4 км до 6,6 км): на Кубі, 
напр., Л. = 4,24 км.

Легуа
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Лей — 1) грошова одиниця Румунії, яка 
введена в обіг у 1867 р. Поділяється на 100 
бані. З 1890 р. румунський Л. став єдиною 
національною валютою з золотим вмістом в 
0,2903 г чистого золота; 2) грошова одиниця 
Молдови — молдавський Л.

Лейтмотив — 1) основний мотив, що 
повторюється у музичному творі; 2) пере-
носно-основна тема, провідна думка, що па-
нує у творі, науковій праці, головна ідея.

Лекаж (англ. lecage) — зменшення у 
масі або обсязі товару, що відбувається вна-
слідок його витікання чи висипання з тари 
або транспортних засобів.

Лексема — слово-тип, структурний 
елемент мови; словникова одиниця з усіма 
її формами й значеннями в різних контек-
стах.

Лексика — 1) сукупність слів окремої 
мови, діалекту; 2) культура офіційно-
ділової мови, яка полягає у мовній стандар-
тизації, вмінні грамотно, точно та виразно 
передати думку засобами мови. Це означає 
дотримання правил і принципів вибору 
слів, словосполучень, синтаксичної органі-
зації тексту згідно з загальною тенденцією 
уніфікації.

Лексикографія — 1) розділ мовознав-
ства, який розробляє теоретичні принципи 
укладання словників; 2) збирання слів та 
укладання словників як опис лексики живої 
мови; 3) сукупність словників даної мови і 
наукових праць із цієї галузі.

Лексикон — словниковий запас якоїсь 
особи.

Лексичний — той, що стосується слів, 
словника.

Лектор — особа, яка читає лекцію пу-
блічно, за програмою навчального закладу 
тощо.

Лекція — 1) публічний виступ з певного 
питання. Одна з основних форм поширення 
політичних і наукових знань; 2) виклад про-
грамної теми навчального предмета або про-
блеми (навчальна, академічна лекції).

Лемпіра — грошова одиниця Гондурасу, 
поділяється на 100 сентаво.

Ленд-ліз (англ. lend-leas — давати в 
борг, брати в оренду) — система передачі в 
борг або в оренду озброєння, боєприпасів, 
стратегічної сировини, продовольства, това-
рів і послуг країнам-союзникам, що діяла в 
роки Другої світової війни. Закон про ленд-
ліз був прийнятий в США в 1941 р.

Лист анонімний — письмове повідо-
млення, заява про певні факти без зазначен-
ня прізвища автора, адресоване до держав-
них органів, громадських організацій, служ-

бових осіб та окремих громадян. Л. а. не 
спричинює правових наслідків, оскільки 
часто використовується як засіб наклепу або 
помсти. Автори наклепницьких листів під-
лягають кримінальній відповідальності.

Лист атестаційний — документ, в яко-
му міститься характеристика роботи пра-
цівника, котрий проходить атестацію, її 
оцінка і рішення атестаційної комісії про 
відповідність працівника посаді, яку він 
обіймає, а також пропозиції щодо підви-
щення або пониження в посаді. Зберігаєть-
ся разом з характеристикою на працівника, 
який про йшов атестацію, в його особовій 
справі.

Лист гарантійний (англ. bank garantee) — 
документ, що видається банком-гарантом 
для забезпечення повної і своєчасної оплати 
боржником своїх боргів.

Лист заставний — цінний папір, забез-
печенням якого є нерухомість, заставлена 
банку (земля, будівлі тощо).

Лист заставний загальний — обліга-
ція, забезпечена сукупною заставою на влас-
ність компанії, вищою від якої можуть бути 
одна чи більше застав.

Лист інвестиційний — список цінних 
паперів, що регулярно випускаються бан-
ком, який рекомендується клієнтам для роз-
міщення капіталу.

Лист комерційний (англ. goods descrip-
tion) — документ, що узагальнює інформа-
цію про техніко-економічні показники, 
якість і комерційні умови при реалізації екс-
портованих та імпортованих товарів.

Лист конкурентний — документ, що 
зумовлює інформацію про техніко-
економічні показники, якість, ціни і комер-
ційні умови при реалізації товару, котрий ім-
портується чи експортується.

Лист пакувальний — супровідний до-
кумент до вантажу, де дається перелік усіх 
видів і сортів товарів, що перебувають у 
кожному товарному місці. Він необхідний, 
коли в одній упаковці містяться різні за 
асортиментом товари.

Листівка — листове видання у вигляді 
одного чи кількох аркушів друкованого ма-
теріалу будь-якого формату без скріплення 
об’ємом від 1 до 4 сторінок. У виборчій кам-
панії — один з носіїв агітаційних повідо-
млень, як правило, виготовлений у форматі 
А4 (рідше А5), з текстом на одній стороні 
(рідше з двох сторін). Основний спосіб роз-
повсюдження — “в кожну поштову скринь-
ку” (або “в кожні двері”), рідше листівки 
роздають на вулицях або використовують в 
якості зовнішньої реклами. 
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Листки — спеціальні видання Націо-
нального котирувального бюро США з ін-
формацією про ціни на цінні папери, що пе-
ребувають в обігу на позабіржовому фондо-
вому ринку.

Листки жовті — листки Національного 
котирувального бюро США, в яких надруко-
вана інформація про ціни на облігації, що 
перебувають в обігу на позабіржовому фон-
довому ринку.

Листки рожеві — листки Національно-
го котирувального бюро США, в яких міс-
тяться ціни на цінні папери, крім облігацій, 
що перебувають в обігу на позабіржовому 
фондовому ринку.

Листок непрацездатності — доку-
мент, що засвідчує тимчасову непрацездат-
ність працівника. Може видаватися також 
працездатним працівникам при наданні від-
пустки по догляду за хворим, у зв’язку з ка-
рантином, для санаторно-курортного ліку-
вання. За Л. н. надається відпустка жінкам 
у зв’язку з вагітністю й пологами. Право на 
видання Л. н. мають лікарі лікувально-
профілактичних установ, а також лікарі 
науково-дослідних установ і медичних уні-
верситетів; приймальні відділення ліка-
рень, пункти невідкладної допомоги, трав-
матологічні пункти працівникам у випад-
ках їхньої непрацездатності на терміни 
згідно з чинним законодавством. У разі лі-
кування в стаціонарі Л. н. видається на весь 
термін лікування.

Литовські статути — кодекси правових 
норм, що діяли у Великому князівстві Ли-
товському в XVI — першій пол. XIX ст. Пер-
ший Л. с. під назвою “Права писані, дані пан-
ству Великому князівству Литовському...” 
був затверджений 6 жовтня 1522 р. і скла-
дався з 13 розділів, 264 артикулів (статей) та 
містив норми земельного, спадкового, 
зобов’язального, шлюбно-родинного, лісово-
го, мисливського, кримінального, процесу-
ального та конституційного права. Перший 
Л. с. поєднав юридичні поняття римського 
права, елементи Руської Правди, деякі нор-
ми звичаєвого “руського” і литовського пра-
ва, низку приписів чеських, польських та ні-
мецьких судебників. У Л. с. розкривалися 
такі поняття, як: рівна міра відповідальності 
перед законом володаря, уряду та підданих; 
інститут присяги для всіх службових осіб; 
запровадження інституту адвокатури, що пе-
редбачало регламентовану охорону інтересів 
приватної особи, у тому числі безкоштовної 
для безмаєтних; принцип персональної від-
повідальності перед законом; майнові та осо-
бисті права жінок; недиференційоване став-

лення до представників різних конфесій та 
етнічних груп. Від інших правових норм 
того часу перший Л. с. відрізнявся тим, що 
він уперше адресувався не окремому станові 
суспільства (боярам, шляхті чи міщанам), а 
всьому загалові. Його численні приписи сто-
сувалися як привілейованих, так і неприві-
лейованих груп населення.

Лихвар (англ. loan shark) — особа, що 
дає гроші в позику під високі відсотки. 

Лихварство — віддача капіталу в по-
зичку за непомірно високу винагороду, вико-
ристовуючи важкі умови позичальника.

Лихварський капітал — особлива 
форма позичкового капіталу, за якої влас-
ник грошового позичкового капіталу надає 
у позику грошові кошти з умовою їх повер-
нення з великим приростом — лихварським 
процентом, що сягає понад 100–200 % річ-
них. Виник з появою товарно-грошових 
відносин, коли заможні феодали почали на-
давати збіднілим прошаркам ремісників, се-
лян грошові позички, маючи від того вели-
кий зиск. Так з’явився особливий соціаль-
ний прошарок — лихварі. На зміну 
лихварському капіталові прийшов банків-
ський капітал.

Лишок виробника — різниця між по-
точною ринковою вартістю товару і міні-
мальною ціною, за якою виробник згоден 
продати свій товар.

Лишок споживача — різниця між рин-
ковою ціною, за якою споживач придбав то-
вар, і максимальною ціною, яку він згоден 
заплатити за даний товар.

Ліберал — 1) прихильник лібералізму; 
член ліберальної партії; 2) переносно — лю-
дина, яка проявляє м’якотілість, благодуш-
ність, неспроможна боротись із негативними 
явищами суспільного, політичного чи еконо-
мічного життя.

Лібералізація — розширення свободи 
дій суб’єктів, зняття або скорочення обме-
жень на діяльність. Лібералізація цін — пе-
рехід від призначуваних державних цін 
(державного ціноутворення) до системи 
вільних ринкових цін (ринкового ціноутво-
рення).

Лібералізація цін — перехід від дер-
жавного ціноутворення до системи вільних 
ринкових цін (ринкового ціноутворення).

Лібералізм — 1) у первісному розумін-
ні — вільнодумство; 2) безпринципне, при-
миренське ставлення до негативних явищ, 
до ворогів.

Лібертатизм (англ. liberty — свобода) — 
ідейно-політична течія, яка заявляє про себе 
як про спадкоємця класичної ліберальної 
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традиції (необмежена конкуренція в усіх 
сферах життя суспільства, крайній індивіду-
алізм, абсолютна свобода ринкових відно-
син, деетатизація суспільства), як про єди-
ний реальний лібералізм, що абсолютно не- 
заслужено розцінюється як консерватизм. 
Л. — це “філософія особистої свободи”, 
“твердий індивідуалізм”. Л. — вчення, засно-
ване на ідеях розрізнення права і закону; 
прихильники Л. вказують на помилку пред-
ставників теорії легізму, які ототожнювали 
право і закон, оскільки в такому його розу-
мінні право не відрізнятиметься від системи 
законодавства, змістовно збігатиметься з во-
левиявленням держави і, зрештою, не дасть 
змоги розглядати право крізь призму свобо-
ди людини, а закон — як силу, призначену 
для захисту права.

Лібор — середня ставка процента, за 
яким лондонські банки надають позики 
першокласним банкам на ринку європей-
ських валют. Л. визначає нижню межу кре-
диту, що змінюється. Найчастіше є осно-
вним орієнтиром, базовою ставкою для 
встановлення кожним банком своїх облі-
кових ставок кредитного процента. Ставки 
Л. щодня публікуються в лондонській га-
зеті “Файненшл таймс”. З’явилися подібні 
ставки і в першокласних банках інших 
країн.

Лібра — 1) старовинна римська одиниця 
ваги (близько 327, 45 г); 2) міра ваги в краї-
нах Латинської Америки (близько 460 г).

Лівр — 1) обліково-грошова одиниця 
Франції, що існувала з IX ст. до введення у 
1779 р. франка; 2) французька срібна монета, 
що випускалась тимчасово.

Ліга — союз або асоціація, яка має соці-
альні або політичні цілі.

Ліга українських меценатів — створе-
на у 1996–1997 рр. за ідеєю та ініціативою 
підприємця, мільйонера з Канади, філантро-
па Петра Яцика й знаних письменників, дія-
чів науки, підприємців для сприяння у роз-
будові країни, розвиткові науки, культури, 
зростанні міжнародного авторитету Україн-
ської держави. До її складу входять пред-
ставники ділових кіл, інтелігенції, яких 
об’єднує турбота про збереження і розвиток 
духовних і матеріальних національних цін-
ностей України. Серед благодійників — під-
приємці з України, громадяни України, а та-
кож громадяни США, Канади та інших кра-
їн. Вони опікуються виданням підручників 
для шкіл, вишів з історії України, багатотом-
ника “Історія України-Руси” М. Грушевсько-
го (англійською мовою — П. Яциком, Прези-
дентом Ліги). 

Лігатура — 1) метал, який вводять у 
сплави благородних металів, щоб поліпшити 
їхні властивості; 2) дві або три з’єднані між 
собою літери на одній ніжці. 3) з’єднане на-
писання двох чи більше літер одним письмо-
вим знаком (напр., англ. & (and).

Лід енд легз — 1) вид валютних опера-
цій, пов’язаних з маніпулюванням строка-
ми розрахунків для отримання прибутків 
від різниці курсів валют; 2) спосіб прове-
дення зовнішньоекономічних валютних 
операцій підприємцями, фірмами, суть яко-
го полягає в маневруванні, масуванні, мані-
пулюванні строками проведення грошових 
розрахунків з метою отримання фінансової 
вигоди. Очікуючи девальвацію, експортер 
відкладає строки проплати експортних то-
варів, а в той же час імпортер намагається 
достроково провести проплату з метою 
одержання фінансового виграшу на деваль-
вації.

Лід-менеджер, провідний мене-
джер — банк, що є головним організатором і 
гарантом позики: захищає інтереси членів 
синдикату, кредиторів чи гарантів.

Лідер — 1) керівник громадської органі-
зації, профспілок, провідний працівник нау-
кової установи; 2) підприємство, що посідає 
провідне місце на ринку; 3) акція, що однією 
з перших реагує на загальне піднесення або 
падіння курсів на фондовому ринку; 4) то-
вар, який має високу питому вагу в обороті 
ринку; 5) учасник змагань, що випереджає 
інших.

Лідер колективу — людина, яка ефек-
тивно формально чи неформально керує ко-
лективом. Лідерами стають переважно най-
більш ініціативні, поінформовані та енергій-
ні працівники, які мають відповідну 
схи льність. Найбільшої ефективності дося-
гають колективи, в яких керівник одночасно 
є і лідером.

Лідер передбачуваний — страхуваль-
ник, готовий прийняти на себе основну част-
ку ризику в страхуванні.

Лідерство — здебільшого це здатність 
керувати й заохочувати членів тих або тих 
соціальних груп діяти задля досягнення ці-
лей. У певному розумінні лідерство може 
спиратися переважно на грубу силу, але за-
галом воно пов’язане з законною владою. Є 
кілька теорій лідерства: 1) теорія характер-
них рис: дослідники передусім намагалися 
визначити ті характеристики, що роблять 
людину ефективним лідером. Вони вивчали 
риси, властиві справжнім лідерам, — фізич-
ні характеристики на кшталт зросту, такі ін-
телектуальні характеристики, як розум й 
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передбачливість, такі риси вдачі, як завзят-
тя і наполегливість. Проте нікому так і не 
поталанило визначити загальний набір рис 
досконалого лідера. Лідерам притаманне 
розмаїття розмірів і форм, талантів і харак-
терів. Пошук універсальних рис замінили 
інші підходи; 2) цільова теорія лідерства: 
найдокладніша теорія, що спирається на те-
орію мотивації сподіваннями. Згідно з цією 
теорією мотиви пов’язані зі сподіваними ре-
зультатами діяльності і вартістю тих резуль-
татів. Тож теорія стверджує, що ефективні 
лідери посилюють мотивацію й задоволен-
ня, допомагаючи підлеглим визначити важ-
ливі цілі і способи їхнього досягнення — 
тобто бачити цілі й шляхи до них і ефектив-
но рухатися тими шляхами. Лідери 
досягають цього, демонструючи підлеглим 
вартість результатів, над якими лідер збері-
гає певний контроль, вигадуючи способи 
збільшити вартість цих результатів, вико-
ристовуючи відповідну підготовку й ін-
структаж для з’ясування шляхів до резуль-
татів і долаючи перешкоди та зриви. Виріз-
няють чотири стилі лідерства: директивний, 
коли лідер дає конкретні вказівки й вислов-
лює сподівання; допоміжний, що полягає в 
заохоченнях, співчутливому ставленні до 
підлеглих; зорієнтований на досягнення, 
коли лідер визначає високі цілі й високі 
сподівання щодо успіхів і відповідальності 
підлеглих; колективний, коли лідер заохо-
чує підлеглих висловлювати думки й пропо-
зиції. Котрий з цих стилів найкращий — за-
лежить від різних ситуативних чинників: 
від таких характеристик завдання, як струк-
турованість і визначеність цілей, наявність 
у підлеглих добре сформованих навичок й 
чуття особистого контролю над своїм серед-
овищем, від того, яку формальну владу має 
лідер, і чи має робоча група тверді правила й 
міцні взаємозв’язки. Там, де ці чинники вже 
забезпечили невеличкі успіхи і створили 
слабенькі стимули, найпридатніший стиль 
лідерства здатен їх посилити; 3) атрибутив-
ні моделі: соціальні психологи розробили 
теорію того, як люди сприймають одне од-
ного або як вони характеризують своїх 
ближніх. Психологи вивчають, як лідери 
формують свої висновки про те, як і чому 
їхні підлеглі поводяться й виконують дору-
чену роботу і як підлеглі складають своє 
враження про лідерів. Лідери тлумачать 
очевидні причини поведінки й праці підле-
глих, вирішуючи, як реагувати. Вони беруть 
до уваги, наскільки унікальним є виконання 
конкретного завдання, послідовність дій і 
те, як вони співвідносяться з діями інших 

підлеглих. Атрибутивні теорії пропонують 
часткові підходи, що не охоплюють усієї 
теми лідерства, проте вони чітко вказують 
лідерам на важливі процеси. Лідери завжди 
стикаються з проблемою керування вражен-
нями, що складаються про них у інших, й 
намагаються сформувати адекватні вражен-
ня про своїх співробітників; 4) теорія жит-
тєвого циклу: твердить, що стилі лідерства 
мають відповідати рівню зрілості підпоряд-
кованої групи. Зрілі групи мають вищу 
здатність брати на себе відповідальність, 
оскільки вони добре підготовлені, досвідче-
ні, можуть виконувати групові завдання і 
мають добре налагоджені зв’язки між члена-
ми й лідером. Одначе з тими групами, що 
мають украй низькі показники розвитку 
цих аспектів, лідерам треба проводити пояс-
нювальну роботу, спрямовуючи до мети че-
рез розвиток стосунків із групою, спонукаю-
чи групу підвищувати спроможність вико-
нувати певне завдання. Якщо зрілість групи 
зросте, хоч і лишиться на низькому рівні, лі-
дерові слід посилити пропаганду, наполе-
гливо наголошувати як на завданнях, так і 
на розвитку стосунків. Мірою того як група 
досягатиме більш-менш високого рівня зрі-
лості, колективний стиль ставатиме найе-
фективнішим. Лідер послаблює наголос на 
керівництві завданням, але й далі надає 
пильної уваги стосункам. Нарешті, для дуже 
зрілої групи ефективним підходом стане пе-
редача повноважень. Лідер зменшує свою 
власну роль у керівництві завданнями й під-
тримці стосунків, передаючи відповідаль-
ність членам групи. Лідерство вважають 
важливим чинником мотивації працівників. 
Треба бути хорошим лідером, щоб бути хо-
рошим керівником, але ці слова не синоні-
мічні. Керівники мають владу завдяки своє-
му організаційному становищу; лідери ма-
ють владу завдяки підтримці своїх 
послідовників. Наявність лідера в організа-
ції можна розглядати як істотний додаток 
до механічної згоди з шаблонними організа-
ційними директивами. Лідери можуть при-
щепити своїм підлеглим бажання вирізни-
тися, і підлеглі допоможуть організаціям 
пережити кризу. Крім того, попри різний 
підхід до визначення лідерства, керівникам, 
що мають успіхи, властиві певні характерис-
тики: орієнтація на продуктивність, актив-
ність, діагностичне використання різних 
концепцій, вивчення впливів, самовпевне-
ність, використання усних презентацій, кон-
цептуалізація (тільки керівникам середньо-
го рівня й адміністраторам), використання 
соціалізованої влади, керівництво груповим 
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процесом (тільки керівникам середнього 
рівня й адміністраторам), об’єктивність 
сприйняття, самоконтроль, стійкість і здат-
ність пристосовуватись. Керівничі здібності 
можна поділити на три групи навичок: 
1) технічні навички — розуміння певного 
типу діяльності й досвідченість у ньому, зо-
крема знання методів, процесів, процедур і 
технології. Технічні навички — це спеціальне 
знання, аналітичні здібності в межах даного 
фаху і спроможність користуватись знаряд-
дями й методами окремої дисципліни; 2) 
людські навички — здатність адміністратора 
ефективно працювати в ролі члена групи і 
зміцнювати дух співпраці в одній команді, 
яку він очолює. Достоту як технічні навички 
потрібні насамперед для роботи з “речами” 
(процесами чи фізичними об’єктами), так і 
людські навички потрібні передусім для ро-
боти з людьми; 3) концептуальні навички — 
здатність бачити підприємство в цілому; 
з’ясування взаємозалежності різних функ-
цій організації і впливів змін у будь-якій 
частині організації на всі інші частини, а та-
кож візуалізація зв’язку приватного бізнесу 
з промисловістю, громадою і політичними, 
соціальними й економічними силами нації в 
цілому. Усвідомлюючи ці зв’язки й помічаю-
чи найістотніше в будь-якій ситуації, адміні-
страція мусить бути здатною до дій, що 
сприяють підвищенню загального добробуту 
всієї організації.

Лідерство без втручання — тип лідер-
ства, що дозволяє послідовникам “діяти на 
свій розсуд” без керівництва чи втручання з 
боку лідера. Як правило, це відбувається в 
разі розладу або надуживання демократич-
ного стилю керівництва.

Лідерство у цінах — 1) встановлення 
ціни на товар, що виготовляється і продаєть-
ся кількома фірмами в умовах олігополії. 
Якщо фірма-лідер встановлює нову ціну на 
товар, то надалі інші фірми наслідують її 
приклад; 2) один із засобів реалізації інтере-
сів юридичної особи, який відображається у 
здійсненні контролю над вільними (ринко-
вими) цінами, проведенні власної політики 
цін.

Ліз-бек — придбання лізинговою ком-
панією за готівку устаткування в іншій краї-
ні у фірми-виробника з подальшим його на-
данням тій самій фірмі в оренду.

Лізинг банківський — лізингова опера-
ція, за якою лізингодавцем виступає банк, 
що закуповує на замовлення лізингоодержу-
вача обладнання (устаткування, транспортні 
засоби) і здає йому в оренду на лізингових 
засадах.

Лізинг внутрінаціональний — лізин-
гові операції, за яких усі учасники угоди з 
однієї країни.

Лізинг генеральний — лізингова угода, 
яка дає монопольне право лізингоодержува-
чеві доповнювати комплекти орендованого 
обладнання самостійно без додаткової згоди 
лізингодавця.

Лізинг грошовий — операції, коли вся 
кількість платежів здійснюється лізинго-
одержувачем у грошовій формі.

Лізинг груповий, лізинг велико-
масштабний — або “біг-тікет-лізинг” — лі-
зинг, що застосовується в оренді майнових 
комплексів або дорогого майна (заводів, бу-
рових установок, літаків, суден) і є різнови-
дом лізингу нерухомості.

Лізинг дійсний, лізинг норматив-
ний — лізингові операції, за яких отримання 
податкових і амортизаційних пільг не є го-
ловною і визначальною умовою операції.

Лізинг експортний — лізингова опера-
ція, за якої виробник майна або посеред-
ницька фірма продає його лізинговій компа-
нії, котра укладає подальшу лізингову угоду 
з закордонним лізингоодержувачем майна. 
Тобто в експортному лізингу лізингоодержу-
вач є зарубіжною організацією (зарубіжним 
партнером).

Лізинг з грошовим платежем — лі-
зингові операції, коли всі платежі здійсню-
ються у грошовій формі.

Лізинг з частковим набором по-
слуг — лізинг, за якого лізингодавці (часто 
іноземні лізингові організації) беруть на себе 
виконання лише окремих послуг (постачання 
запасних частин, монтаж технологічного 
устаткування, профілактичний огляд і ре-
монт). Тобто на лізингодавця покладаються 
лише окремі функції з обслуговування нада-
ного у лізинг майна.

Лізинг за рахунок власних коштів — 
використання власного капіталу для фінан-
сування лізингових програм.

Лізинг за рахунок залучених ко-
штів — лізингові програми щодо реалізації 
масштабних дорогих проектів, які здійсню-
ються за рахунок позик (багатьох банків-
ських або фінансових компаній) шляхом 
отримання лізингодавцем довгострокової 
позики в одного (простий варіант) або у 
кількох (складний варіант) кредиторів на 
суму до 80 % зданих в оренду активів.

Лізинг звичайний — лізинг, який від-
бувається за ініціативою лізингоодержувача 
після наданої ним пропозиції лізинговій 
компанії придбати у власність на лізингових 
засадах з переданням йому майна в оренду. 
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При цьому дотримуються умови: компенса-
ція лізингоодержувачем лізингодавцеві ви-
трат, пов’язаних з придбанням майна у влас-
ність; забезпечення інвесторові прибутку у 
розмірах, не нижчих від процентів за звичай-
ними банківськими кредитами; забезпечен-
ня обов’язкового виконання умови угоди 
про стан цільового використання майна на 
весь строк його перебування у власності лі-
зингоодержувача.

Лізинг зворотний — 1) вид фінансової 
лізингової угоди, за якою лізингодавець ін-
вестує лізингоодержувача за умови продажу 
у власність лізингодавцю майна, що належа-
ло лізингоодержувачу. Майно при цьому за-
лишається у власності лізинго одержувача; 
2) придбання лізинговою компанією облад-
нання в іншій країні у виробника облад-
нання з подальшим наданням в оренду (на 
лізингових засадах) тому ж товаровироб-
нику.

Лізинг зі змішаним платежем — лі-
зингові операції, коли поєднуються пропла-
ти лізингових зобов’язань у грошовій формі 
і компенсацією у вигляді продукції, виготов-
леної на лізинговому обладнанні чи шляхом 
надання зустрічних послуг.

Лізинг зовнішній — лізинг з участю 
іноземного капіталу, коли в лізинговій угоді 
хоча б одна зі сторін одночасно представляє 
інтереси двох і більше країн, або якщо лізин-
годавець і лізингоодержувач є з однієї краї-
ни, але одна зі сторін має спільний капітал із 
зарубіжною фірмою (є спільним підприєм-
ством). Різновиди: експортний та імпортний 
лізинг. Див. також Лізинг експортний. Лі-
зинг імпортний.

Лізинг імпортний — торговельна опе-
рація, якою передбачається закупка лізинго-
вою компанією обладнання в іноземної фір-
ми для передання на лізингових засадах віт-
чизняним лізингоодержувачам.

Лізинг класичний — форма лізингових 
операцій, за якою лізингоодержувач бере на 
себе всі витрати з експлуатації взятого в 
оренду майна, у т. ч. суму податків.

Лізинг компенсаційний — лізингова 
операція, за якою відповідно до умов лізин-
гової угоди розрахунки проводяться у ви-
гляді компенсаційних платежів, а саме пла-
тежі лізингоодержувач здійснює у вигляді 
поставок товарів, виготовлених на лізинго-
ваному обладнанні, або шляхом надання зу-
стрічних послуг.

Лізинг міжнародний — лізинг, який 
відбувається з участю компаній двох або 
більше країн. Він регулюється Конвенцією 
Міжнародного інституту з уніфікації при-

ватного права з міжнародного фінансового 
лізингу майна, яка прийнята у 1988 р. в 
Оттаві. Лізингова компанія, яка займається 
міжнародним лізингом, розміщується, як 
правило, у країні, законодавство якої спри-
яє проведенню таких угод, а також митні 
правила якої є більш сприятливими. За пра-
вилами міжнародного валютного фонду 
зобо в’язання, що випливають із оренди, не 
включаються в обсяг зовнішньої заборгова-
ності держави. Тому міжнародний лізинг 
знаходить державну підтримку в багатьох 
країнах.

Лізинг “мокрий” — вид лізингу, що пе-
редбачає надання лізингодавцем повного на-
бору послуг — технічне обслуговування об-
ладнання, ремонт, страхування, підготовка 
обслуговуючого персоналу, маркетингові по-
слуги тощо. Це один із найдорожчих видів 
лізингу.

Лізинг непрямий — лізингова операція, 
за якою передача лізингодавцем майна в 
оренду відбувається через посередників за 
тристоронньою угодою: постачальник — лі-
зингодавець — лізингоотримувач або за ба-
гатосторонньою угодою з багатьма учасни-
ками і повним набором послуг. Посередни-
ками можуть виступати брокерські компанії, 
які ведуть пошуки суб’єктів лізингової угоди 
(користувача, постачальника, лізингової 
компанії), банки тощо, а безпосередньої 
участі в здійсненні угоди не беруть.

Лізинг нерухомості — лізинг споруд, 
виробничих підприємств, технічних засобів, 
будівель, інших засобів комунікації та іншо-
го нерухомого майна, що має стабільну тери-
торіальну прив’язку.

Лізинг обладнання — різновид лізингу 
рухомого майна, коли лізингоодержувач 
отримує за лізинговою угодою у користуван-
ня окремі види або комплекти машин і меха-
нізмів або їх груп, що не становлять замкну-
тий виробничий цикл.

Лізинг оперативний — лізингова опе-
рація, за якою лізингодавець передає лізин-
гоодержувачу в платне користування мате-
ріальні цінності, що належать лізингодавцю, 
на строк, не більший від строку їх повної 
амортизації, з обов’язковим поверненням 
позичених матеріальних цінностей лізинго-
давцю. При цьому право власності залиша-
ється у лізингодавця протягом усього строку 
лізингу.

Лізинг операційний — різновид лізин-
гової угоди, коли обумовлені нею строки 
оренди менші від строків фактичного зносу 
(амортизаційного періоду) орендованого об-
ладнання. За таких умов лізингодавець має 
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нагоду після закінчення строку угоди знову 
здати обладнання в оренду.

Лізинг повний — вид лізингової угоди, 
за якою лізингодавець зобов’язується прово-
дити повне обслуговування (ремонт, заміну 
вузлів, деталей) наданого в оренду облад-
нання протягом строку дії угоди.

Лізинг поновлювальний, лізинг ре-
вольверний — лізингова операція, за якою 
відповідно до умов лізингової угоди лізинго-
давачем почергово здійснюються поставки 
обладнання (машин, матеріалів) кількома 
етапами, тобто тоді, коли виникає потреба в 
револьверному лізингу, а саме, коли лізинго-
одержувачеві за виробничим проектом (тех-
нологією) необхідне різне обладнання 
(у певній послідовності), Лізингоодержувач 
по закінченні визначеного угодою певного 
терміну набуває право обміняти орендоване 
майно на інший об’єкт лізингу.

Лізинг прямий, лізинг двосторон-
ній — лізинг, за якого власник майна (ви-
робник) самостійно здає об’єкт лізингу. Тим 
самим постачальник і лізингодавець поєд-
нані в одній особі без втручання третіх сто-
рін.

Лізинг роздільний — лізинг з частковим 
фінансуванням лізингодавцем — найскладні-
ша форма лізингу, пов’язана з залученням ба-
гатьох різних каналів фінансування дорогих 
проектів. При цьому лізинго давець, купуючи 
предмет лізингу, сплачує зі своїх коштів непо-
вну суму (у межах 75–80 %), а на решту бере 
позику в одного чи кількох кредиторів, або 
часткову участь бере постачальник (вироб-
ник предмета лізингу).

Лізинг рухомого майна — лізинг 
транспортних засобів (літаків, пароплавів, 
залізничних вагонів, цистерн, тракторів, 
комбайнів, автомобілів), які не мають 
прив’язки до нерухомих об’єктів і майна, 
що переміщається.

Лізинг спеціальний — лізинг, який від-
бувається за спеціальними цільовими вели-
комасштабними проектами (програмами) 
транспортного чи іншого будівництва.

Лізинг терміновий, лізинг одноразо-
вий — лізингова операція, коли лізинговою 
угодою передбачено проведення одноразової 
операції (поставок транспортних засобів, об-
ладнання, технологічних ліній) на один 
строк: при короткострокових угодах — до 1 
року, середньострокових — від 1 до 3 років і 
довгострокових — понад 3 роки.

Лізинг транзитний — лізинг, за якого 
майно передається іноземній лізинговій 
компанії, а та, у свою чергу, укладає угоду з 
орендарем третьої країни.

Лізинг фіктивний, лізинг спекуля-
тивний — лізингова угода, за якою мається 
на меті одержати прибуток за рахунок отри-
мання необґрунтованих податкових і амор-
тизаційних пільг.

Лізинг (фінансова оренда) (англ. 
leasing — оренда) — сукупність економічних 
і правових відносин, що виникають у зв’язку 
з реалізацією договору лізингу, зокрема при-
дбанням предмета лізингу; різновид догово-
ру оренди, за яким орендодавець зобов’я-
зується придбати у власність вказане орен-
дарем майно у певного продавця і надати 
орендареві це майно за плату в тимчасове 
володіння і користування для підприєм-
ницьких цілей. Предметом лізингу можуть 
бути будь-які не споживані речі, використо-
вувані для підприємницької діяльності, крім 
земельних ділянок і інших природних 
об’єктів. 

Лізинг фінансовий — угода, за якою лі-
зингодавець купує матеріальні цінності на 
замовлення лізингоодержувача з подальшою 
передачею їх у платне користування лізин-
гоодержувачу на строк не менший строку їх 
повної амортизації. Лізингоодержувач при 
цьому виплачує лізингодавцеві у період дії 
угоди суму, що відповідає повній вартості 
амортизації і частці прибутку від викорис-
тання орендних матеріальних цінностей, 
включаючи право викупу цих цінностей за 
залишковою вартістю по закінченні строку 
угоди, повернення обладнання або пролон-
гації (продовження) угоди.

Лізинг чистий — лізинг, у здійсненні 
якого основні зобов’язання щодо обслуго-
вування майна бере на себе лізингода-
вець — сплачує всі податки і збори, здій-
снює страхування і несе інші витрати, 
пов’язані з експлуатацією орендного майна. 
Лізинго  одер жувач зобов’язаний після за-
кінчення строку користування цим майном 
повернути його лізингодавцеві в нормаль-
ному стані з урахуванням нормативного 
зносу. Тому витрати з обслуговування не 
вносяться у лізингові платежі, звідси і на-
зва — чистий лізинг — “чисті” платежі, пла-
тежі “нетто”. Цей вид лізингу характерний 
для фінансового лізингу.

Лізингова компанія — суб’єкт підпри-
ємницької діяльності, власники певних об-
сягів і видів майна, котрі здійснюють опера-
ції з передання у строкову оренду власного 
чи придбаного майна — машин, устаткуван-
ня, транспортних засобів, споруд виробни-
чого призначення на умовах певного термі-
ну, зворотності та платності. Лізингодавець 
(власник майна) надає лізингоодержувачеві 
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(користувачеві майна) фінансову послугу: 
він купує майно у власність за певну вар-
тість і за рахунок періодичних внесків лізин-
гоодержувача в кінцевому підсумку відшко-
довує цю вартість. Л. к. бувають фінансові, 
що спеціалізуються лише на фінансуванні 
лізингових проектів, та універсальні, що на-
дають не лише фінансові, а й інші види по-
слуг, які пов’язані з реалізацією лізингових 
операцій (технічне обслуговування, навчан-
ня, консультації тощо).

Лізингодавець — суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, який здійснює лізингову 
діяльність, передає в користування майно за 
договором лізингу. Лізингодавцями можуть 
бути фінансові суб’єкти, що спеціалізуються 
на фінансуванні угоди (оплата майна), або 
універсальні, що надають не лише фінансові, 
а й інші види послуг, пов’язаних з реалізаці-
єю лізингових операцій.

Лізингоодержувач — суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, що користується предме-
том лізингу.

Лікарська таємниця — інформація про 
факт звернення за медичною допомогою, 
стан здоров’я громадянина, діагноз його за-
хворювання й інші відомості, отримані при 
його обстеженні та лікуванні. Громадянину 
повинна бути підтверджена гарантія конфі-
денційності переданих їм відомостей. Не до-
пускається розголошення відомостей, скла-
дових лікарської таємниці, особами, яким 
вони стали відомі під час навчання, виконан-
ня професійних, службових та інших обо-
в’язків, крім випадків, коли відповідно до за-
конодавства та за згодою громадянина до-
пускається передача таких відомостей в пев-
них цілях, а також випадків, коли відповідні 
відомості надаються відповідно до законо-
давства без згоди громадянина.

Ліквідант — кредитор, який пред’являє 
вимоги до підприємця, фірми, що припини-
ли свою діяльність, справу.

Ліквідат — боржник, з якого стягують 
борг у зв’язку з ліквідацією його справи, діла, 
бізнесу.

Ліквідатор — 1) особа, на яку покладе-
но здійснення ліквідації товариства, органі-
зації. Л. зазначається завчасно в установчо-
му документі або назначається судом. Він, 
як правило, є найманою особою і може бути 
відкликаний або за рішенням зборів, або за 
постановою суду. На Л. покладається відпо-
відальність за врегулювання відносин з кре-
диторами, реалізацію активів товариства, 
пред’явлення позову боржникам; 2) у стра-
ховій справі — особа, що займається питан-
ням встановлення збитків у разі настання 

страхового випадку, оцінкою відшкодуван-
ня, дослідженням причин нещасного (стра-
хового) випадку.

Ліквідаційна вартість (англ. liquidation 
value) — чиста сума, яку отримує підприєм-
ство в кінці строку експлуатації активу після 
вирахування витрат, пов’язаних з його ви-
буттям. Якщо витрати підприємства пов’я-
зані з вибуттям активу (залишкова вартість 
витрат і витрати на ліквідацію перевищують 
можливі доходи від ліквідації об’єкта), то 
підприємство одержує ліквідаційний збиток.

Ліквідаційна комісія — тимчасовий 
орган, уповноважений власником, судом або 
іншим органом зупинити діяльність підпри-
ємства. Вміщує в офіційних друкованих за-
собах за місцем знаходження підприємства 
оголошення про його ліквідацію, порядок і 
строки подання претензій кредиторами; про-
водить роботу щодо утримання дебіторської 
заборгованості підприємству, оцінює наявне 
майно підприємства і розраховується з кре-
диторами: складає ліквідаційний баланс і 
подає його на затвердження.

Ліквідація — припинення діяльності 
акціонерного товариства, компанії, фірми у 
зв’язку з закінченням строку, на який вони 
були створені, за рішенням загальних зборів, 
вищестоящого органу (для державних під-
приємств) або за рішенням суду.

Ліквідація банку — процедура припи-
нення функціонування банку як юридичної 
особи відповідно до положень цього Закону 
та Закону України “Про систему гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб”.

Ліквідація добровільна — ліквідація, 
що здійснюється ліквідаційною комісією, 
назначеною підприємством, котре припиняє 
свою діяльність.

Ліквідація цінностей — перетворення 
матеріальних і фінансових засобів та інших 
цінностей у готівку.

Ліквідні активи — 1) засоби, які мож-
на легко реалізувати, перетворивши їх у 
гроші. До Л. а. належать: самі гроші, золото, 
короткотермінові державні цінні папери, 
кошти на поточних рахунках (до запитан-
ня) в банках, акції, облігації, векселі, що мо-
жуть бути проданими, майнові цінності, які 
можна швидко продати, векселі, за якими 
настав строк оплати; 2) кошти, які можуть 
бути використані для погашення боргових 
зобов’язань.

Ліквідні кошти (англ. liquid assets) — 
грошові кошти та інші активи, які можуть 
бути використані для покриття боргових 
зобов’язань. Розрізняють ліквідні кошти 
банків, фірм, держави.

Ліквідні кошти
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Ліквідність — 1) в широкому сенсі сло-
ва — ефективність, дієвість; 2) в діловій 
термінології: рухливість, мобільність акти-
вів підприємств, що припускає можливість 
безперебійної оплати в термін короткостро-
кових грошових зобов’язань, здатність пе-
ретворення активів підприємства, ціннос-
тей в готівку. Оцінка ліквідності здійсню-
ється за допомогою коефіцієнта абсолютної 
ліквідності (ліквідні активи, що віднесені 
до короткострокових зобов’язань) і коефі-
цієнта покриття (поточні активи, співвідне-
сені з короткостро ковими зобов’язаннями); 
3) здатніс ть позичальника забезпечити сво-
єчасне виконання боргових зобов’язань; 
платоспроможність; 4) здатність ринку по-
глинати цінні папери, міра їх продажу при 
існуючому рівні цін, без їх істотної зміни.

Ліквідність акцій — можливість влас-
ника (утримувача) акцій перетворити їх у 
гроші, отримавши від продажу суму, більшу 
за витрачену при купівлі або обчислену з 
урахуванням отриманих доходів, дивіден-
дів.

Ліквідність акціонерного товари-
ства — здатність акціонерного товариства 
перетворювати свої активи в грошові кошти 
для покриття зобов’язань.

Ліквідність балансу — ступінь покрит-
тя боргових зобов’язань акціонерного това-
риства його активами, строк перетворення 
яких у грошові кошти відповідає строку по-
гашення платіжних зобов’язань.

Ліквідність балансу банку — співвід-
ношення між активами і пасивами балансу 
банку за певними строками; при досягненні 
рівності активів і пасивів баланс вважається 
ліквідним.

Ліквідність банків — здатність банку 
своєчасно виконувати зобов’язання, пере-
творювати статті свого активу в гроші для 
оплати зобов’язань з пасиву.

Ліквідність міжнародна — здатність 
держав виконувати свої міжнародні зобо-
в’язання погашати борги; засоби її — інозем-
на валюта, золото, СДР, резервна позиція в 
МВФ.

Ліквідність ринку (англ. market li-
quidity) — одна з основних характеристик 
ринку, що відбиває еластичний стан попиту 
та пропозиції, тобто постійна наявність на 
ньому платоспроможних покупців і про-
давців конкурентоздатних товарів, що да-
ють можливість задовольнити суспільні 
потреби.

Ліквідності коефіцієнт (англ. liquidity 
ratio) — відношення кількості грошей, що 
використовуються як засіб платежу, до гро-

шової маси в широкому економічному зна-
ченні, включаючи капіталовкладення в лік-
відні форми, які легко можна перевести в за-
соби платежу без ризику фінансових витрат 
для власника капіталу.

Лікуючий лікар — лікар, який надає 
медичну допомогу пацієнту в період його 
спостереження і лікування в амбулаторно-
поліклінічному або лікарняному закладі.  
Л. л. призначається за вибором пацієнта або 
керівника лікувально-профілактичного за-
кладу (його підрозділу). Л. л. несе відпові-
дальність за несумлінне виконання своїх 
професійних обов’язків. 

Ліміт — межа, границя — 1) встановлена 
певними правовими нормами гранична кіль-
кість, межа, рубіж, норма чогось, що не під-
лягає кількісним чи якісним змінам; 2) вста-
новлена в адміністративному порядку сума 
грошових коштів, матеріальних цінностей, 
товарів, яка не повинна бути перевищена 
господарськими органами.

Ліміт денний — ліміт, що встановлюєть-
ся дилеру з валютних операцій протягом 
операційного дня (в цілому і по кожній ва-
люті зокрема). Він може значно перевищу-
вати ліміт на закінчення дня.

Ліміт кредитний — 1) максимальна 
вартість предмета (цінного паперу) при його 
використанні як забезпечення кредиту (об-
меження суми кредиту); 2) ліміт кредиту-
вання одного позичальника.

Ліміт цін (англ. рrice limit) — гранично 
допустиме зростання або падіння цін протя-
гом однієї біржової сесії. Вводиться на дея-
ких товарних ринках та ринках цінних папе-
рів (переважно в США) для запобігання 
надмірним коливанням цін і пом’якшенню 
впливу спекулятивних факторів на ціни. 
Можливі відхилення ціни доверху або дони-
зу встановлюють залежно від рівня цін при 
закритті біржі на наступний день. Межі ко-
ливань цін не встановлюються тільки за по-
зиціями, коли настає час поставки товару.

Лімітація — обмеження, встановлення 
ліміту на певні види діяльності, певні опера-
ції.

Лімітед (англ. limited) — термін, що 
означає обмежену відповідальність господа-
рюючого суб’єкта по зобов’язаннях (у межах 
акціонерного або пайового капіталу). Това-
риство з обмеженою відповідальністю несе 
відповідальність за свої зобов’язання тільки 
належним йому майном, на яке може бути 
накладене стягнення, і не відповідає за 
зобов’язання акціонерів, так само як акціо-
нери не несуть відповідальності за зобов’я-
зання товариства.

Ліквідність
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Ліміти валютних операцій (англ. 
limits of currency operations) — найбільші 
суми в здійсненні валютних операцій банка-
ми з певними партнерами.

Лімітна відомість (англ. limited 
schedule) — відрізняється від лімітної карти 
тим, що виписується на кілька найменувань 
матеріалів, які належать одній номенклатур-
ній групі.

Лімітна дисципліна (англ. limit disci-
pline) — дотримання установами банків пра-
вил використання лімітів кредитування. Л. д. 
включає дотримання строків встановлення 
та доведення лімітів кредитування установа-
ми банків та позичальниками, строків вико-
ристання і повернення, перерозподіл лімітів 
між: позичальниками, об’єктами кредиту-
вання і установами банків. Дотриманню Л. д. 
сприяє чіткий облік і контроль за ними.

Лімітна карта (англ. limited card) — до-
кумент, який дозволяє складу видати в цех-
виготовлювач зазначену кількість матеріалу 
одного найменування. Виписується лімітна 
карта у відділі матеріально-технічного по-
стачання підприємства.

Лімітована чекова книжка — спеці-
альна чекова книжка, що містить певну кіль-
кість чеків на строго певну суму. Строк дії 
такої книжки обмежений, здебільшого скла-
дає 6 місяців з дня її видачі. При викорис-
танні чеків до певного строку, але при неви-
користанні ліміту банк видає нову книжку, 
строк дії якої визначається з дня видачі.

Лімітування кредиту — обмеження 
кредитування клієнтів комерційних банків 
певними сумарними межами та умовами на-
дання кредиту.

Лімітуючі ціноутворення — стратегія 
ціноутворення, згідно з якою домінуюча на 
ринку фірма встановлює ціну на рівні, мен-
шому за той, який здатний дати їй макси-
мальний прибуток. Л. ц. застосовується для 
того, щоб зменшити вірогідність появи на 
ринку конкурентів, що пропонують товари 
за нижчою ціною.

Лінгвістика — наука про мову; мово-
знавство.

Лінгвістичний процесор — автомати-
зована система обробки текстової або мовної 
інформації, до складу якої входять: система 
машинного перекладу, автоматизовані ін-
формаційні системи, автоматичні словники, 
автоматизовані системи компресії, корекції, 
аналізу і синтезу текстів або мови.

Лінгвістичний шок — важлива складо-
ва культурного шоку, яка характеризується 
станом здивування, сміху або збентеження, 
яке виникає у того, хто при спілкуванні з но-

сієм іноземної мови чує в іноземній мові 
мовні елементи, які звучать на його рідній 
мові дивно, смішно або непристойно.

Лінійка — рядок вікна або екрана дис-
плея, що містить пункти меню в діалогових 
системах.

Лінійна підпорядкованість — право 
давати розпорядження усім нижчим за ран-
гом співробітникам стосовно всіх функцій, 
які вони здійснюють. Усі розпорядження 
йдуть зверху донизу — від керівництва до 
співробітників.

Лінійна форма управління — вироб-
ничі (службові) відносини між керівниками 
і підпорядкованими їм органами в багато-
ланкових, багаторівневих системах управ-
ління, за яких вища ланка управління кон-
центрує всі керівні функції, а об’єкт управ-
ління виконує управлінські команди лише 
свого суб’єкта управління.

Лінійне кодування — набір команд 
(програма), що не містить циклів і переходів.

Лінійне програмування — розділ ма-
тематики, що вивчає задачі оптимізації з об-
меженнями у вигляді системи лінійних не-
рівностей.

Лінійно-функціональна система 
управ ління — форма управління організа-
цією, компанією, установою, в якій комбіну-
ються лінійне та функціональне управління, 
що дає можливість поєднувати централіза-
цію і децентралізацію в управлінні. За такої 
форми управління компанією створюють, як 
правило, раду директорів або раду керуючих 
чи іншу раду, яка об’єднує спеціалістів-
керів ників за напрямами діяльності компа-
нії. Цей орган затверджує стратегію розви-
тку компанії, бере участь у розв’язанні пи-
тань на стику проблем, а також приймає 
звіти від елементів структури лінійного 
управління.

Лінія державного кордону — лінія на 
географічних картах і на поверхні Землі, 
проведена на основі міжнародних договорів 
про кордони або на основі законів держав. 
Позначає межі, до яких поширюється суве-
ренітет держави на сухопутну територію, 
водну поверхню і морське дно, а також на 
повітряний простір і надра Землі.

Лінія ринку капіталів — лінія, що по-
казує графічну рівновагу між очікуваним до-
ходом та ризиком добре диверсифікованого 
портфеля цінних паперів. 

Лінія ринку цінних паперів — графіч-
но показує рівняння очікуваного доходу по 
цінному паперу як функцію без ризикової 
процентної ставки, бети цінного папера та 
очікуваного доходу ринку. 

Лінія ринку цінних паперів
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Лінія характеристики цінних папе-
рів — лінія, яка показує відношення між до-
ходом цінного папера (або портфеля цінних 
паперів) та ринковим індексом.

Лінія ціни — застосовується при прода-
жу продукції в діапазоні цін, де кожна з них 
відображає певний рівень якості.

Лінкідж (англ. linkage) — можливість 
купувати контракти на одній біржі, а потім 
продавати їх на іншій.

Ліра італійська — грошова одиниця 
Італії, поділяється на 100 чентезимо. Введе-
на в обіг у 1862 р.

Ліра турецька — грошова одиниця Ту-
реччини, поділяється на 100 курушів. Введе-
на в обіг у 1861 р. замість піастра.

Лірик — 1) автор ліричних творів; 
2) пере носно — особа зі схильністю до мрій-
ливих, роздумливих настроїв.

Ліс — один з основних видів рослинного 
покриву Землі, що складається із сукупності 
деревних, чагарникових, трав’яних та інших 
рослин, що включає тварин і мікроорганіз-
ми, біологічно пов’язаних у своєму розвитку, 
і впливають один на одного і на навколишнє 
середовище. 

Лісове господарство — галузь, що 
межує з сільським господарством, пов’я-
зується з вирощуванням, очисткою, охоро-
ною та експлуатацією лісів, лісорозведен-
ням, створенням і підтримкою зон — заказ-
ників.

Лісовий дохід — кошти, що надходять 
у бюджет за користування лісом. До їх скла-
ду входять: плата від пня (основна частина 
Л. д.), яка утримується з лісозаготівельників 
у лісах державного значення за відпуск лісу; 
сума від продажу будівель лісозаготівельни-
ків; суми, що надходять у вигляді штрафів за 
порушення правил лісокористування тощо.

Лісп — алгоритмічна мова, що має засо-
би для обробки списків (нецифрової інфор-
мації). Використовує структури даних у ви-
гляді двійних дерев. Широко застосовується 
для програмування задач у сфері штучного 
інтелекту.

Лістинг — сукупність процедур із вклю-
чення цінних паперів до реєстру фондової 
біржі та здійснення контролю за відповідніс-
тю цінних паперів і емітента умовам та ви-
могам, установленим у правилах фондової 
біржі.

Лістингові цінні папери — цінні папе-
ри, які пройшли процедуру лістинга, зано-
сяться до біржового реєстру до відповідного 
котирувального списку за рівнем лістинга.

Літер (англ. liter) — свідоцтво на право 
проїзду та перевезення вантажу.

Літерал — 1) лексична одиниця, яка од-
нозначно відповідає деякому значенню; 
2) послідовність знаків (літер), що сприйма-
ється в програмі як константа.

Літеральний — буквальний.
Літератор — письменник.
Література — 1) у широкому розумін-

ні — сукупність писаних і друкованих творів 
того чи іншого народу, епохи або людства; 
2) сукупність творів писемності для вивчен-
ня якогось предмета або питання.

Літр — одиниця об’єму рідини і сипких 
тіл у метричній системі мір. 1 л = 1 дм3.

Літра — основна одиниця візантійської 
монетної ваги (дорівнює 327,45 г).

Літраж — об’єм у літрах.
Ліфо (англ. LIFO) — метод розрахунку 

відсотків при довгостроковому вилученні 
частини внеску з банку, який забезпечує 
вкладнику виграш у відсоткових сумах, 
оскільки передбачається, що знімаються 
суми, які надійшли на рахунок останніми. 
Застосовується для заохочення вкладників.

Ліцензіат — суб’єкт господарювання, 
який має ліцензію на провадження встанов-
леного законом виду господарської діяль-
ності.

Ліцензійна торгівля — основна форма 
міжнародної торгівлі технологічними і тех-
нічними нововведеннями (ноу-хау), патен-
тами, ліцензіями на винаходи. Предметом є 
ліцензії на використання технологічного до-
свіду, винаходів, промислових секретів, то-
варних знаків та ін.

Ліцензійний договір — один з видів 
угод, згідно з яким ліцензіар (власник ліцен-
зії) зобов’язується надати іншій стороні (лі-
цензіату) право на комерційне та виробниче 
використання винаходів, технічних знань, 
товарних знаків і т. п. Як правило, ліцензій-
ний договір передбачає, що ліцензіар несе 
відповідальність за новизну, ефективність і 
можливість безперешкодно використовува-
ти винаходи або інші науково-технічні знан-
ня, а ліцензіат зобов’язується забезпечити їх 
використання, дотримуватися відповідних 
стандартів і рівня якості продукції, безо-
платно інформувати ліцензіара про всі зміни 
і вдосконалення. 

Ліцензійний збір — плата отримувачів 
ліцензій їх продавцям за використання 
предмета ліцензійної угоди. Право видачі 
ліцензій надається компетентним органам. 
Одна організація може мати ліцензії від різ-
них вищих компетентних організацій. За 
кожну ліцензію стягується плата — збір у 
розмірі, встановленому законом. Найшир-
ше використовується Л. з. при ліцензуванні 
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експорту та імпорту товарів, сировини, чим 
забезпечується контроль держави за зо-
внішньоекономічними операціями та за ви-
користанням валютних коштів.

Ліцензійний паспорт — спеціальний 
документ, що обумовлює можливість і тех-
нічні умови продажу певного об’єкта вітчиз-
няному або іноземному покупцеві на умовах, 
зазначених у ліцензійній угоді. У Л. п. міс-
тяться відомості про наявність і склад тех-
нічної документації, що є предметом ліцен-
зії, про патентування винаходів і промисло-
вих зразків, які входять в об’єкт ліцензії, 
тощо.

Ліцензійний платіж — грошова вина-
города, премії та інші виплати власнику за-
ліцензованої інтелектуальної власності (ви-
находу, патенту, ноу-хау) — ліцензіару за 
право використання її іншою особою — лі-
цензіатом — у комерційних цілях.

Ліцензійні умови — нормативно-пра-
во вий акт Кабінету Міністрів України, іншо-
го уповноваженого законом органу держав-
ної влади, положення якого встановлюють 
вичерпний перелік вимог, обов’язкових для 
виконання ліцензіатом, та вичерпний пере-
лік документів, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії.

Ліцензія — запис у Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань про 
рішення органу ліцензування щодо наяв-
ності у суб’єкта господарювання права на 
провадження визначеного ним виду госпо-
дарської діяльності, що підлягає ліцензу-
ванню.

Ліцензія валютна — дозвіл, що нада-
ється центральним банком комерційному 
банку на кредитно-розрахункове обслугову-
вання зовнішньоекономічних, валютних 
операцій юридичних і фізичних осіб у валю-
ті зарубіжних країн.

Ліцензія генеральна (англ. general 
lісеnсе) — привілей, що надається урядом у 
вигляді формального дозволу на експорт то-
варів нестратегічного призначення у певній 
країні, який не вимагає фактичного оформ-
лення ліцензійних документів.

Ліцензія експортна — інструмент 
контролю за вивезенням із країни об’єктів, 
що мають культурну, історичну чи стратегіч-
ну цінність.

Ліцензія зворотна (англ. licence re-
versinary) — надання права на вдосконален-
ня використання об’єкта техніки чи техноло-
гії, розроблених ліцензіаром. Умови л. з. 
оформляються у вигляді відповідного 
контракту на основну ліцензійну угоду.

Ліцензія імпортна — офіційний дозвіл 
юридичній або фізичній особі на імпорт од-
ного чи кількох певних товарів.

Ліцензія на виробництво — ліцензія 
на використання патентованого винаходу у 
виробництві, що видається власником па-
тенту.

Ліцензія патентна — надане власником 
патенту (ліцензіаром) право (дозвіл) на ви-
користання іншою особою (ліцензіатом) за-
патентованих винаходів (технічної докумен-
тації, товарного знаку, торговельної марки) в 
комерційних цілях.

Ліцензія разова — дозвіл на експорт чи 
імпорт товарів у межах однієї зовнішньотор-
говельної операції.

Ліцензована винагорода (англ. license 
consideration) — відшкодування за надання 
прав на використання ліцензій “ноу-хау” та 
ін., які є предметом ліцензованого погоджу-
вання.

Ліцензована система (англ. license 
system) — один із важливих інструментів ре-
гулювання зовнішньоторговельних опера-
цій. Передбачає видачу офіційними устано-
вами належним чином оформлених дозволів 
на ввезення або вивезення товарів за клопо-
танням зацікавлених фірм (осіб).

Ліцензування — засіб державного регу-
лювання провадження видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
спрямований на забезпечення реалізації єди-
ної державної політики у сфері ліцензуван-
ня, захист економічних і соціальних інтере-
сів держави, суспільства та окремих спожи-
вачів.

Ліцензування перехресне (англ. 
сrossed licensing) — обмін ліцензіями на піль-
гових умовах та взаємна інформація, ліцен-
зійні узгодження ліцензування контрагентів 
про всі вдосконалення, доробки та нововве-
дення в рамках предмета погоджування про-
тягом періоду його дії.

Ллойд (англ. corporation of Lloyd’s) — 
найбільше страхове об’єднання Великобри-
танії, яке здійснює всі види майнового стра-
хування.

Лобі, лобізм, лобіювання (англ. 
lobbyism, від lobby — кулуари) — 1) дії дер-
жавних органів, законодавчих, виконавчих, 
судових властей, спрямовані на підтримку 
окремих галузей і сфер економіки регіонів, 
підприємств, соціальних груп, продиктоване 
не об’єктивною необхідністю, а зацікавленіс-
тю, іноді — підкупом посадових осіб. При-
йнято виділяти аграрне і промислове лобі; 
2) надання тиску на парламентарія шляхом 
особистого або письмового звернення або ін-
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шим способом (організація масових петицій, 
потоку листів, публікацій) з боку груп або 
приватних осіб, мета якого домогтися прий-
няття або відхилення законопроекту. 

Лобіст — фізична особа, яка має право 
займатися лобістською діяльністю або під-
приємство, установа, організація, внесена в 
список лобістів в установленому законом 
порядку.

Лобістська діяльність — відшкодовані 
дії лобістів, спрямовані на здійснення впли-
ву у сфері зміни, доповнення правових актів 
або визнання їх недійсними актами, на при-
йняття чи неприйняття нових правових ак-
тів. Метою такої діяльності є перетворення в 
життя інтересів замовника з дотриманням 
особистих прав або громадських і державних 
інтересів.

{...}Лог — у складних словах відповідає 
поняттям: “той, що займається” наукою, ме-
дициною (напр., соціолог, психолог, геолог).

Логіка — 1) наука про форми, закони та 
прийоми людського мислення, застосування 
яких у процесі міркування й пізнання забез-
печує досягнення об’єктивної істини; 2) ро-
зумність, об’єктивність, закономірність, спра-
ведливість.

Логіка математична — символічні ви-
раження формальної логіки, найвищий етап 
її розвитку.

Логіка формальна — наука, що вивчає 
форми мислення (поняття, судження, умо-
виводи) та структури наукового знання (де-
дуктивні системи, схеми доведення тощо).

Логіко-структурна матриця — ін-
струмент планування, моніторингу і оціню-
вання, що дає змогу отримати стандартизо-
вану консолідовану інформацію про проект, 
його логіку та узгоджується на етапі плану-
вання з усіма залученими сторонами. 

Логіко-структурний підхід — систе-
матичний аналітичний процес для плану-
вання та управління проекту, спрямованого 
на досягнення цілей. В ньому використову-
ється логіко-структурна матриця для роз-
робки, планування та впровадження проек-
тів. Цей підхід передбачає визначення та-
ких ключових елементів, як вклад, 
продукти, заходи, результати, вплив та їхні 
причинно-наслідкові зв’язки, показники та 
припущення щодо ризиків, які можуть 
вплинути на успіх або невдачу проекту чи 
програми.

Логістика (англ. logistics) — 1) раціо-
нальні матеріалопотоки; логістика вирішує 
проблеми управління матеріалопотоками, 
розглядає їхні економічні, правові та інфор-
маційні аспекти, а також технічне забезпе-

чення на всіх етапах товароруху. Запрова-
дження логістичних форм та методів управ-
ління дає змогу скоротити виробничі запаси 
приблизно на 30–50 % за рахунок оптималь-
ного розміщення складів, оптимізації по-
ставки продукції, запровадження прогре-
сивних технологій складування та ванта-
жно-розвантажувальних робіт. Сприяє 
форму ванню сприятливого іміджу фірми; 
2) система єдиного управління потоками ін-
формації i процесами обробки, рух і складу-
вання товарів із метою постачання в необ-
хідній кількості і комплектно в потрібний 
час і місце (де на них є потреба) з мінімаль-
ними витратами і з застосуванням опти-
мальних методів постачання. Логістична 
концепція управління є найбільш комплек-
сною і системною. Зокрема, вона ширша, 
ніж системи “точно в термін” і “канбан”, а 
також концепція маркетингу. Логістичний 
підхід покликаний сприяти вирішенню за-
вдань своєчасного забезпечення підприєм-
ства сировиною, енергоносіями, допоміжни-
ми матеріалами; забезпечення цілеспрямо-
ваного і своєчасного переміщення товарів 
усередині і поза підприємством з оптималь-
ними витратами; сприяння зниженню запа-
сів і підтримка їх на оптимальному рівні; 
вдосконалення постачань продукції клієн-
там для підтримки і розширення існуючого 
рівня відносин з ними і для залучення но-
вих покупців. 

Логістична крива (англ. logistic func-
tion) — відображає характер цілого ряду 
важливих процесів, що відбуваються в при-
роді й економіці. Ця крива часто називаєть-
ся S-подібною тому, що нагадує літеру S, але 
витягнуту вправо нагорі і вліво — у нижній 
частині. Зокрема, якщо по осі абсцис нане-
сти значення часу як параметр, а по осі орди-
нат — обсяг знань, накопичених людиною 
(чи організацією) при систематичній роботі 
у певній галузі діяльності, то в підсумку ви-
ходить логістична (S-подібна) крива. Відпо-
відно, якщо по осі абсцис нанести значення 
інвестицій у НДДКР, пов’язаних із поліп-
шенням виробу чи технології, а по осі орди-
нат — ефект, одержаний від цих інвестицій, 
то ми також одержимо логістичну криву.

Логічна структура — інструмент 
управління, призначений для вдосконалення 
плану дій/заходів, як правило, на рівні про-
екту. Це різновид логічної моделі, що визна-
чає стратегічні елементи проекту чи програ-
ми (початкові ресурси (внески), продукти, 
кінцеві результати, вплив), їхні при чинно-
наслідкові зв’язки, ключові показ ники та 
припущення або ризики. Логічна структура 
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полегшує планування, виконання та оціню-
вання дій з розвитку. 

Логічне мислення (англ. logic thin-
king) — є функцією лівої половини (півкулі) 
мозку. Згідно з науковими даними ліва пів-
куля — це думаюча, послідовна, словесна 
півкуля, це логічна, раціональна половина, 
на відміну від правої, котра запам’ятовує 
стійкі стереотипи і мислить категоріями об-
разів. Ліва половина не може запам’ятати 
стійкі форми, наприклад, обличчя людей. Ті, 
хто говорить, що вони погано пам’ятають 
імена, але ніколи не забувають обличчя, про-
сто мають деяку перевагу розвитку правої 
півкулі.

Логічний інкременталізм (англ. logical 
incrementalism) — практично здійснена з по-
гляду раціональності, але не розроблена мо-
дель прийняття рішень, суміш формального 
аналізу, біхевіористської методології і фірмо-
вої політики. Л. і. починається з віддаленого 
неясного уявлення про певну мету. Керівник 
лише загалом знає, до чого прагне його орга-
нізація, але ця мета ще не формалізована з ба-
гатьох причин, щоб не дати опонентам приво-
ду для передчасного протесту, не розкритися 
перед конкурентом, не зв’язувати себе зазда-
легідь встановленими твердими межами. Л. і. 
лише в деяких випадках зупиняється на пер-
шій, випадково обраній альтернативі. Навпа-
ки, менеджер має перед собою широкий ви-
бір, одночасно до уваги беруться ідеї довіре-
них колег і спів робітників, і тільки після того, 
як отримано задовільний результат, почина-
ється реалізація прийнятого рішення.

Логограма — скорочення; еліптична 
(скорочена) форма мови, необхідна в деяких 
ситуаціях спілкування (телеграма, реклама 
тощо).

Логогриф — (загадка) — вид шаради-
загадки, в якій задумане слово може мати 
різні значення після переставляння або опу-
щення складів чи літер.

Логотип — оригінальне зображення, зо-
браження повного або скороченого наймену-
вання фірми або групи товарів даної фірми. 
Спеціально розробляється фірмою з метою 
залучення уваги до неї і до її товарів.

Логролінг — практика торгівлі голоса-
ми/серед членів законодавчих органів.

Лодінг (англ. loading) — премія за ризик, 
доповнення до відсоткових та акцептних 
платежів, що стягуються банком або обліко-
вим управлінням з номінальної вартості пе-
реказного векселя.

Ложа — 1) престижні місця для глядачів 
у залі театру; 2) таємне товариство і місце 
зборів масонів.

Лозунг — заклик, у якому стисло вира-
жено провідну ідею, завдання, вимогу, прин-
цип, мету і програму політичної, громадської 
організації.

Локалізація — обмеження місця дії 
того чи іншого явища, процесу певними про-
сторовими межами.

Локалізувати — не допускати поши-
рення чого-небудь далі визначеного місця.

Локальний — місцевий, той, що не ви-
ходить за визначені межі.

Локаут (англ. lock-out — замикати две-
рі) — масове звільнення працівників або за-
криття чи реорганізація підприємств, що за-
стосовується власниками підприємств у від-
повідь на страйк або непомірно високі 
вимоги працівників. 

Локо (італ. loco) — 1) умова угоди 
купівлі-продажу, згідно з якою ціна, що при-
значається продавцем за товар, не включає 
витрат, пов’язаних з подальшим транспорту-
ванням товару; 2) укладається на біржі угода 
купівлі-продажу валюти або цінних паперів, 
по якій проводиться розрахунок готівкою на 
тій же біржі.

Локт-ін (англ. loced-in) — ситуація, в яку 
потрапляють інвестори, отримуючи дохід від 
цінних паперів, якими вони володіють, але 
при продажу їх дохід стане об’єктом податку 
на збільшення ринкової вартості капіталу.

Лом і відходи кольорових і (або) 
чорних металів — прийшли в непридат-
ність або втратили свої споживчі властивос-
ті виробу з кольорових і (або) чорних мета-
лів та їх сплавів, відходи, що утворилися в 
процесі виробництва виробів з кольорових і 
(або) чорних металів та їх сплавів, а також 
невиправний брак, що виник у процесі ви-
робництва зазначених виробів.

Ломбард — спеціалізована кредитна 
установа, яка видає позики під заставу рухо-
мого майна, речей, переданих йому на збері-
гання. Оцінка вартості речей провадиться за 
згодою сторін. Власнику речі видається лом-
бардний договір (розписка). В разі неповер-
нення позики, не викупу майна його власни-
ком воно переходить у власність ломбарду і 
може бути ним продане. Діяльність ломбар-
дів здійснюється на підставі ліцензії.

Ломбардна ставка — процентна став-
ка, за якою центральний банк видає кредити 
комерційним банкам під заставу цінних па-
перів.

Ломбардний білет — спеціальний до-
кумент (підписка ломбарду), що видається 
ломбардом власнику зданої у ломбард речі 
як підтвердження, що дана річ здана у лом-
бард на певний строк і на певних умовах.
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Ломбардний кредит — короткостроко-
вий кредит, що надається під заставу легко 
реалізованого рухомого майна або депонова-
них в банку цінних паперів. Оцінка виробів, 
прийнятих в заставу, здійснюється за згодою 
сторін. Вартість застави зазвичай перевищує 
суму кредиту на 15–50 %, тому якщо пози-
чальник не повернув кредит у термін, то кре-
дитор продає заставлене майно і за рахунок 
вирученої суми погашає борг і відсотки по 
ньому.

Лорд-канцлер — глава Палати Лордів 
(верхньої палати парламенту Великобрита-
нії), а також голова верховного суду і вищий 
юридичний радник уряду Великобританії.

Лоро (англ. loro account) — кореспон-
дентський рахунок, що відкривається бан-
ком для зарахування сум, виданих або одер-
жаних за дорученням власного кореспон-
дента.

Лоро-конто — 1) комерційний раху-
нок, що відкривається банком своєму 
банку-кореспонденту, що виконує операції 
за дорученням даного банку. На цей раху-
нок вносяться всі суми, одержувані остан-
нім або видані за його дорученням; 
2) кореспон дентський рахунок, що відкри-
вається у банку — кореспондентові будь-
якого банку третім банком.

Лот — одиниця активів банку (кількох 
банків), що виставляється для продажу на 
аукціоні.

Лотерейний квиток — цінний папір на 
пред’явника, придбання якого служить під-
ставою виникнення цивільно-правового 
зобо в’язання, відповідно до якого власник 
квитка — учасник лотереї має право вимага-
ти від організатора лотереї, котрий випустив 
в обіг лотерейний квиток, виплати виграшу, 
якщо він випав на даний квиток.

Лотерея (фр. loterie) — гра, яка прово-
диться відповідно до договору і в якій одна 
сторона (організатор лотереї) проводить 
розіграш призового фонду лотереї, а друга 
сторона (учасник лотереї) отримує право 
на виграш, якщо вона буде визнана такою, 
що виграла згідно з умовами лотереї. Час-
тина коштів, що надійшли від продажу ло-
терейних квитків, розігрується у вигляді 
грошових або речових виграшів і тим самим 
повертається власникам щасливих квитків. 
Договір між організатором і учасником ло-
тереї укладається на добровільній основі і 
оформляється видачею лотерейного квитка. 

Люблінська унія — підписана в Люблі-
ні 1 липня 1569 р. угода про об’єднання Ко-
ролівства Польського та Великого князів-
ства Литовського в єдину федеративну дер-

жаву — Річ Посполиту. Передумовами 
об’єднання Великого князівства Литовсько-
го та Польського королівств виступили: три-
валий досвід Литовсько-Польських союзів 
XIV–XV ст.; війна, яку вела Литва в другій 
половині XVI ст. з Росією, штовхала її до 
об’єднання сил з Польщею; прагнення укра-
їнської шляхти здобути права, якими корис-
тувались польські шляхтичі (приміром, не 
сплачувати деякі податки); династичні 
зв’язки.

Людино-година — одиниця обліку ро-
бочого часу; є точнішою мірою праці робіт-
ників порівняно з людино-днем. Відпрацьо-
ваною Л.-г. вважають годину фактичної 
праці робітника в урочний і надурочний 
час. У відпрацьовані Л.-г. не включають той 
час зміни, коли робітник не працював: про-
стої, різні перерви в роботі, запізнення на 
роботу, передчасне звільнення від неї тощо. 
Але Л.-г. не враховує втрат робочого часу 
протягом години, тому в деяких випадках 
час фактичної праці визначають у хвили-
нах.

Людино-день — одиниця обліку робо-
чого часу. Відпрацьованим Л.-д. вважають 
вихід робітника на роботу і його участь у ви-
робництві незалежно від кількості відпра-
цьованих ним у цей день годин. До відпра-
цьованих Л.-д. належать: Л.-д., що відпра-
цьовані у звичайні й вихідні дні 
(понад нормові роботи); Л.-д. працівників, 
які перебувають у службових відрядженнях 
чи працюють за нарядом поза територією 
свого підприємства; Л.-д. робітників, яких 
через простої на основній роботі використо-
вують на інших роботах. Людино-день і 
людино-година — показники, необхідні для 
аналізу використання робочого часу.

Людський капітал — наявний у кожно-
го індивіда актуальний запас знань, навичок 
та компетенцій, які набуваються переважно 
шляхом навчання та трудового досвіду. Ще в 
1960-ті рр. з роботами таких дослідників, як 
Т. Шульц, Г. Беккер, в економічну науку 
приходить усвідомлення того, що не фізич-
ний, а Л. к., не машини, а люди є рушійною 
силою економічного зростання. Перше уяв-
лення стосовно продуктивного характеру 
витрат у розвиток здатності населення до 
праці було сформульовано ще класиками 
політичної економії, насамперед А. Смітом. 
Наприкінці 1980-х рр. за кордоном з’яви-
лися нові теорії економічного зростання, які 
підтвердили той факт, що реальною рушій-
ною силою економічного прогресу є людина 
(П. Ромер, Р. Лукас). У найбільш послідов-
ній формі концепція Л. к. викладена в праці 
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американського економіста Г. Беккера “Люд-
ський капітал”. Г. Беккер виходив із припу-
щення, що вибір будь-якого варіанта інвес-
тицій у підвищення кваліфікації, удоскона-
лення навичок і умінь, наприклад тривалості 
освіти, є окремим випадком раціонального 
вибору.

Людський потенціал — набутий запас 
знань, навичок та компетенцій індивіда, які 
отримуються переважно шляхом навчання 
та трудового досвіду й можуть бути вико-
ристані ним у процесі життєдіяльності. Як і 
поняття “інтелект”, поняття “потенціал” ево-
люціонує. Різні науки вивчають різні види 
потенціалу; економіка — трудовий, аграр-
ний, ресурсний та ін., наукознавство — нау-
ковий. Поняттям “Л. п.” оперує багато наук. 
Концепція розвитку Л. п. набула поширення 
у глобальному масштабі наприкінці XX ст. 
Вона ґрунтується на принципі існування 
економіки для розвитку людей, а не навпаки. 
Суспільний прогрес вважається нездійснен-
ним, якщо не зреалізовані важливі для лю-
дини можливості, серед яких головними є 
такі: прожити здорове довге життя; здобути, 
розширювати і оновлювати знання; мати до-
ступ до засобів існування, що забезпечує гід-
ний рівень життя. Поняття “Л. п.” містить 
кілька складових частин — здоров’я, добро-
бут, рівень освіти, соціально-пси хологічну 
гнучкість та інші якості. Насамперед Л. п. 
можна розглядати на двох рівнях: для харак-
теристики людських ресурсів країни і для ха-
рактеристики конкретної особистості. У між-
народному лексиконі й термінології соціаль-
них працівників у другій половині 80-х рр. 
з’яви лося нове визначення — індекс розвитку 
Л. п. (ІРЛП).

Людський фактор — сукупність спосо-
бів впливу на економічну діяльність, таких 
як фізична енергія, мотивація, ставлення до 
роботи, рівень кваліфікації, рівень освіти, 
здатність до ефективної організації діяль-
ності та вміння управління діяльністю і ба-
гато інших характерних ознак. Л. ф. поряд з 
фактором землі і капіталу належить до осно-
вних факторів виробництва.

Людські відносини (англ. human rela-
tions) — з огляду на соціальну природу праці 
центром уваги керівників, як вважають при-
хильники теорії людських відносин у ме-
неджменті, повинна бути діагностика  
Л. в. в організації, що має стати філософією 
всього керівного персоналу. Мало мати кіль-
ка висококваліфікованих фахівців, що дають 
розумні поради, важливо задіяти якнайбіль-
ше співробітників і створити необхідний 
внутріфірмовий клімат з орієнтацією на л. в. 

Людські ресурси — термін, який ха-
рактеризує з якісної, змістової сторони ка-
дровий склад або весь персонал організації, 
робочу силу або трудові ресурси галузі, ре-
гіону, країни в цілому. Поряд із традиційни-
ми ознаками, властивими елементам обу-
мовленої сукупності — кадрам, персоналу, 
робочій силі, трудовим ресурсам, термін 
“Людські ресурси” охоплює здатність до 
творчості і потенційні можливості всебіч-
ного розвитку працівників, загальну куль-
туру і морально-психологічні якості, пев-
ний вплив коопе рації та самоорганізації 
(корпоративність, “дух команди”, колектив-
ні форми організації праці тощо). За зміс-
том поняття людські ресурси тісно 
пов’язане і співвідноситься з такими понят-
тями, як кадровий потенціал, трудовий по-
тенціал, перевищуючи за обсягом кожне з 
них. Функції управління розвитком люд-
ських ресурсів реалізуються, зокрема, у 
програмах розвитку культури та освіти; в 
удосконаленні системи професійної підго-
товки і підвищення кваліфікації; зміні зміс-
ту праці, формах її організації та мотивації; 
раціоналізації форм і методів відбору, оці-
нювання, просування працівників.

Люмен — одиниця вимірювання світло-
вого потоку (лм) у Міжнародній системі 
одиниць СІ, є світловою величиною.

Люмінесценція — свічення речовини, 
не пов’язане з тепловим випромінюванням 
(холодне свічення). Виникає внаслідок 
опромінення речовини світлом, іонізуючим 
промінням, проходження крізь неї електрич-
ного струму тощо. Інша назва — холодне 
світло.

Люмпени — декласовані й деморалізо-
вані верстви населення, які опинилися на 
“дні” суспільства й нездатні до самостійного 
організованого руху, хоча висувають зави-
щені соціальні вимоги й претензії.

Люмпенізація — процес втрати яки-
мось класом, соціальним прошарком харак-
терних рис, перехід у нижчий соціальний 
статус. Л. здебільшого супроводжується 
втратою професіоналізму та соціальної ініці-
ативи, безробіттям, правовим нігілізмом, 
зниженням рівня культури.

Люмпсум (англ. lumpsum) — провізна 
плата, яка стягується акордно за все судно 
незалежно від кількості вантажу, який воно 
перевозить.

Люстрація (лат. lustratio — очищен-
ня) — в ряді східноєвропейських держав 
(Угорщина, Чехія, Естонія, Латвія, Румунія) 
особлива процедура перевірки осіб, що за-
ймають відповідальні державні посади, а та-
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кож кандидатів на ці посади на предмет їх 
приналежності в минулому до керівництва 
комуністичних партій, службам державної 
безпеки або спів праці з цими службами. 
Проводиться на підставі спеціальних зако-
нів про люстрацію, які заборонили особам, 
які скомпрометували себе співпрацею з ко-
муністичним режимом, займати певний пе-
релік державних посад, в т. ч. обиратися в 
органи представницької влади. 

Ляпсус — прикра помилка, недогляд в 
усній мові або на письмі через неуважність, 
поспішність або забудькуватість.

Лясе — 1) закладка у книзі–тасьма, яку 
приклеюють у верхній частині торця книги і 
вводять у середину книжкового блока; 2) ар-
куш паперу, що його вкладає в книгу видав-
ництво або книготорговельна організація, 
повідомляючи про книги, які готуються до 
випуску або надійшли у продаж.
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Магазин — 1) підприємство роздрібної 
торгівлі, що виступає як юридична особа і 
міститься в окремій будівлі, торговому при-
міщенні. У податковому законодавстві — 
спеціально обладнане приміщення (його 
частина), призначене для продажу товарів і 
надання послуг покупцям і забезпечене тор-
говими, підсобними, адміністративно-
побутовими приміщеннями, а також примі-
щеннями для прийому, зберігання товарів і 
підготовки їх до продажу; 2) біржовий тер-
мін, що означає дилерську компанію, що за-
ймається купівлею-продажем облігацій.

МАГАТЕ — Міжнародне агентство з 
атомної енергетики, створене у 1957 р. з ме-
тою розвитку міжнародного співробітництва 
в галузі широкого використання атомної 
енергії. Об’єднує більш як 110 держав світу. 
Місце перебування — Відень.

Магдебурзьке право (лат. Jus theutoni-
cum magdeburgense) — феодальне міське пра-
во німецького міста Магдебург. Склалося в 
XIII ст. та мало універсальний характер, тоб-
то трактувало різні види правовідносин: ді-
яльність міської влади, суду, його компетен-
цію і порядок судочинства, питання земель-
ної власності “в межах міста”, порушення 
володіння, захоплення рухомого майна, 
встановлювало покарання за різні види зло-
чинів і т. п. Воно надавало місту право на са-
моврядування і власний суд, право земель-
ної власності і звільнення від більшої части-
ни феодальних повинностей. Магдебурзьке 
право було рецепіроване багатьма містами 
Східної Німеччини, Східної Пруссії, Сілезії, 
Чехії, Угорщини, Польщі та Литви, на Украї-
ні. Магдебурзьке право діяло у XVII—
XIX ст., хоча значення його постійно змен-
шувалося.

Магістр (лат. magister — начальник, гла-
ва, учитель) — 1) в Стародавньому Римі — 
посадова особа; 2) в середньовічній Євро-
пі — глава деяких світських і церковних 

установ (наприклад, Великий Магістр, або 
гросмейстер — глава духовно-лицарського 
ордену); 3) в ряді країн, в т. ч. на Україні, — 
вчений ступінь, середній між бакалавром і 
доктором наук. Присуджується особам, які 
закінчили університет або прирівняний до 
нього навчальний заклад, що має ступінь ба-
калавра, які пройшли додатковий курс на-
вчання (1–2 роки), здали спеціальні іспити і 
захистили магістерську дисертацію. 

Магістраль — термін математичної тео-
рії економічного зростання, який розробив 
американський вчений Дж. Нейман. Озна-
чає траєкторію розвитку економіки, коли те-
оретично досягається найбільша швидкість 
економічного зростання.

Магістрат (лат. magistratus) — 1) міське 
управління у ряді держав (Норвегії, Швеції, 
Данії та ін.). Може бути складений з чинов-
ників, призначених урядом, або виборних 
осіб; 2) чиновник судової влади (суддя, слід-
чий, прокурор) в Італії, Франції та деяких 
інших державах. М. керував справами місь-
кої адміністрації, суду, господарства, фінан-
сів, поліції тощо. В Україні головою само-
врядування був війт, який призначався дер-
жавною владою або феодальним власником 
міста. Після скасування Гетьманщини були 
створені губернські М., а в містах — міські 
думи й управи. На українських землях, які 
перебували під владою Австрії та Польщі, 
М. зберігала управа (виконавчий орган), ви-
брана міською радою. У Російській імперії 
XVIII–XIX ст. М. — орган міського управ-
ління, а згодом судова установа.

Магістратура (фр. magistrature) — 
1) корпорація чиновників, які безпосередньо 
здійснюють функції суду і прокурорського 
нагляду (наприклад, у Франції); 2) сукуп-
ність всіх державний чиновників, а не тільки 
судових (в США).

Магнати — 1) в ряді країн Західної Єв-
ропи, в Україні за феодальних часів — великі 

М
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землевласники, багаті аристократи, родови-
та знать; 2) переносно — власники великих 
капіталів, монополій (напр., автомобільний 
М., фінансовий М.).

Магнітна головка — частина перифе-
рійного пристрою, що контактує з магнітним 
носієм інформації або знаходиться дуже 
близько від нього і забезпечує запис, зчиту-
вання або стирання інформації.

Магнітний запам’ятовуючий при-
стрій — пристрій, в якому запам’ятовуючим 
середовищем є феромагнітні матеріали, що 
мають здатність зберігати стан намагнічу-
вання, який відповідає створюваній напрузі 
магнітного поля. Інша назва — магнітна 
пам’ять.

Магнітний запис — запис даних спосо-
бом вибіркового намагнічування тонкого 
шару магнітного матеріалу. Застосовуються 
поздовжній і вертикальний способи запису 
двоїстої інформації на магнітному середови-
щі, що відрізняються за методом орієнтації 
магнітних доменів стосовно поверхні магніт-
ного шару.

Мажоризація — умовна, здійснювана в 
рекламних цілях участь інвестора в поперед-
ній підписці на акції, які він насправді не має 
наміру купувати.

Мажоритарна виборча система (від 
фр. majoritee — більшість) — виборча систе-
ма, при якій обраними вважаються кандида-
ти, які отримали більшість голосів виборців 
по виборчому округу, де вони балотуються. 
Розрізняють мажоритарні виборчі системи 
абсолютної більшості, відносної більшості і 
кваліфікованої більшості (остання застосо-
вується досить рідко). При мажоритарній 
виборчій системі абсолютної більшості кан-
дидат вважається обраним, якщо він отри-
мав по округу більше половини всіх голосів. 
При мажоритарній виборчій системі віднос-
ної більшості кандидату, щоб бути обраним, 
досить отримати відносну більшість голосів 
по округу порівняно з іншими кандидатами. 
Нині мажоритарна виборча система відно-
сної більшості застосовується, наприклад, у 
США, Великобританії; абсолютної більшос-
ті — у Франції. 

Мажоритарний — той, що належить до 
більшості, заснований більшістю. Напр., М. 
виборча система — система виборів до пред-
ставницьких органів влади, за якою врахову-
ються лише ті голоси, що подані за кандида-
та або список кандидатів окремої партії, що 
дістали більшість голосів у виборчому окру-
гу, на відміну від пропорційної виборчої си-
стеми, коли зовсім позбавляються представ-
ництва ті партії, які дістали меншу кількість, 

що не відображає (відбиває) дійсного спів-
відношення політичних сил (соціальних 
груп населення) у країні.

Мазепа Іван Степанович (20 березня 
1639 р., с. Мазепинці, нині Білоцерківський 
район Київської області — 21 вересня 
1709 р., с. Варниця поблизу м. Бендери, те-
пер Молдова, похований у м. Галаці, тепер 
Румунія) — український державний діяч, 
гетьман України (з 1687 р.). Навчався у 
Києво-Могилянській колегії, у Варшавській 
єзуїтській школі. Прослухав курс лекцій в 
університетах Західної Європи. Як королів-
ський придворний (з 1659 р.) неодноразово 
виконував важливі політичні доручення Яна 
Казимира. В 1663 р. залишив польського ко-
роля, деякий час був генеральним писарем у 
правобережного гетьмана П. Дорошенка, 
згодом перейшов на службу до гетьмана Лі-
вобережної України І. Самойловича. Потра-
пляє до вищої старшинської ієрархії. Як 
представник Гетьманської держави часто був 
учасником переговорів між Московією, 
Кримським ханством, Османською імперією 
та Річчю Посполитою. Після невдачі 1-го 
Кримського походу 1687 р. і усунення І. Са-
мойловича з гетьманства та заслання його до 
Сибіру 25 липня 1687 р. на Коломацькій раді 
М. обраний гетьманом України.

Майбутня оцінка — це деяка сума, в 
яку перетворяться ваші платежі до відомого 
моменту в майбутньому за умови розрахун-
ку цієї величини по складному відсотку.

Майбутня праця (англ. deferred la-
bour) — частина сукупної праці на створення 
та використання (експлуатацію) об’єкта, яку 
потрібно буде витратити у майбутньому для 
отримання від об’єкта корисного ефекту. На-
приклад, після виготовлення вантажного ав-
томобіля частка майбутньої праці в сукупній 
праці за його життєвий цикл дорівнює при-
близно 92–96 %, тобто витрати на експлуа-
тацію, технічне обслуговування та ремонти 
автомобіля за 10 років його використання 
приблизно в 20 разів перевищують вартість 
автомобіля. Такі значні витрати на паливо, 
запасні частини, заробітну платню, технічне 
обслуговування, ремонти та інші видатки 
експлуатації автомобіля викликані низькою 
його якістю. Частка майбутньої праці в су-
купній праці в динаміці змінюється від 
100 % в період початку маркетингових дослі-
джень до 0 % — після утилізації об’єкта. На 
певній стадії майбутня праця розпадається 
на минулу працю та живу працю.

Майно (англ. property) — 1) у цивільно-
му праві — матеріальні блага, що є об’єктом 
права. Розуміють не тільки річ, сукупність 
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речей, гроші, що належать фізичній чи юри-
дичній особі, а й сукупність майнових прав і 
обов’язків. Якщо М. не має власника або він 
невідомий (безгосподарне М.), то воно пере-
ходить у власність держави; 2) у господар-
ському праві — сукупність основних і обо-
ротних засобів, закріплених за підприєм-
ством, що становлять його статутний фонд, 
необхідний для здійснення виробничої ді-
яльності. Статутний фонд визначають у ба-
лансі підприємства у формі активу і пасиву, 
куди входять вартість основних і оборотних 
цінностей, майнові права і майнові обов’язки 
підприємства.

Майнова декларація — офіційна заява 
юридичної чи фізичної особи про розміри 
наявного майна, з якого сплачується пода-
ток. Свідомі неправдиві дані М. д. тягнуть за 
собою юридичну або економічну відпові-
дальність.

Майнове винаймання — договір, згідно 
з яким наймодавець зобов’язується надати 
винаймачеві майно у тимчасове користуван-
ня за плату. М. в. інколи називають орендою, 
прокатом. Права розпоряджатися майном ви-
наймач, як правило, не має.

Майнове страхування — різновид 
страхування, об’єктом якого є майно, що пе-
ребуває у власності юридичних або фізич-
них осіб. Може бути добровільним чи обо-
в’язковим.

Майновий податок — прямий податок 
з юридичних чи фізичних осіб, об’єктом 
оподаткування якого є рухоме й нерухоме 
майно.

Майновий ценз — показник, що харак-
теризує кількість майна (в натуральному чи 
грошовому виразі), яке належить даній 
юридичній або фізичній особі на правах 
власності.

Майнові права — права, що належать 
громадянам і організаціям, які беруть участь 
у майнових відносинах, що регулюються 
цивільним правом. М. п. виникають на осно-
ві права власності, що полягає у праві воло-
діння, користування і розпорядження на-
лежним їм майном у межах, встановлених 
законом. Власникові забезпечується фак-
тичне користування належним йому май-
ном, він має право одержувати прибутки та 
інші матеріальні й культурні вигоди від ньо-
го, відчужувати майно за плату й безко-
штовно, передавати у тимчасове користу-
вання іншим особам, заставляти і залишати 
у спадок. Майно, закріплене за державними 
організаціями, перебуває в оперативному 
управлінні цих організацій, що здійснюють 
права володіння, користування й розпоря-

дження ним у межах, встановлених законом, 
відповідно до цілей їхньої діяльності. Коо-
перативні організації, асоціації, профспілко-
ві організації та їх об’єднання володіють, ко-
ристуються і розпоряджаються майном, що 
належить їм на правах власності відповідно 
до їхніх статутів. 

Майнові спори — спори, що виникають 
при порушенні права власності на майно. 
Власник має право: вимагати повернення 
свого майна, яке перебуває у незаконному 
володінні, усунення перешкоди користуван-
ня майном, відшкодування вартості майна, а 
також прибутків від користування майном. 
В окремих випадках порушники права влас-
ності несуть не тільки цивільно-правову, а й 
кримінальну відповідальність. Державне 
майно, майно кооперативних і громадських 
організацій, неправомірно відчужене, мо-
жуть витребувати відповідні організації від 
будь-якого набувача. До позовів, спрямова-
них на захист державної власності, не засто-
совують встановлені законом строки позо-
вної давності для виконання рішень суду.

Майорат — порядок успадкування май-
на, згідно з яким спадкоємцем є старший у 
сім’ї.

Майстер — 1) керівник певної дільниці 
в цеху, який відповідає за її виробничу ді-
яльність; 2) фахівець своєї справи.

Макет (англ. model) — модель нового 
виду продукції, яку використовують для 
його тестування чи демонстрації потенцій-
ним покупцям.

Макіавеллізм (від прізвища Н. Макіа-
веллі) — у політичному лексиконі означає 
стиль політики, що керується правилом: для 
досягнення цілі всі засоби є придатними, і 
мета виправдовує засоби.

Маклер (нім. makler) — 1) особа, яка не 
укладає самостійно угод, а лише вказує на 
можливість їх здійснення; Маклер зводить 
продавця і покупця. Маклерська винагоро-
да, величина якої, як правило, залежить від 
суми угоди, виплачується як продавцем, так 
і покупцем; 2) посередник при укладанні 
угод на фондових і товарних біржах, а іноді і 
при укладанні страхових, фрахтових, житло-
вих та інших договорів. Діє за дорученням 
клієнтів і за їх рахунок. Виступає в якості 
юридичної особи та спеціалізується на пев-
них видах операцій. Маклери об’єднуються 
в маклерські контори та фірми, які надають 
посередницькі послуги і стягують за них ко-
місійні, що встановлюються біржовим комі-
тетом; 3) співробітник біржі, уповноважений 
дирекцією біржі здійснювати ведення торгів 
у рамках секції фондового ринку і контро-
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лювати виконання Правил проведення тор-
гів з цінних паперів. 

Маклер курсовий — біржовий маклер, 
що займається котируванням курсів цінних 
паперів або валют.

Маклер операційний — біржовий ма-
клер, який здійснює операції за дорученням 
брокерів і за їхній рахунок.

Маклер страховий — посередник між 
тим, хто хоче застрахуватися, і тим, хто здій-
снює цю операцію.

Маклеріат — основний склад працюю-
чого персоналу біржі.

Макро (англ. macro) — дуже великий, 
який покриває велику територію; macroeco-
nomics — макроекономіка — наука, що вивчає 
економіку окремого регіону або галузі народ-
ного господарства, групи населення або краї-
ни з метою економічного планування.

Макроекономіка — галузь економіч-
ної науки, що вивчає взаємозв’язки, аналі-
зує, узагальнює і прогнозує великомасштаб-
ні структури, сегменти (сектори), програми, 
явища і процеси, які належать до економіки 
країни в цілому: вивчає взаємозв’язки між 
важливими структурними пропорціями, 
узагальнюючими показниками економіки, 
які дають можливість уявити загальну кар-
тину, основні тенденції, напрями економіч-
ного розвитку країни. Такими є пропорції 
(показники) національного доходу, розподі-
лу робочої сили, структури капітальних 
вкладень, нагромадження у сфері споживан-
ня тощо. У М., порівняно з мікроекономі-
кою, змінюється роль економічних агентів. 
У мікроекономіці основними фігурами (її 
складовими, суб’єктами) є окремий спожи-
вач, господарство, фірма. У М. — держава, 
наявність якої хоча і визначається мікроеко-
номікою, але не як першорядним чинником. 
На макрорівні, окрім того, вивчається пове-
дінка нових економічних агентів — напр., 
вплив на народне господарство інших націо-
нальних економік.

Макроекономічна політика — дії дер-
жави, спрямовані на загальнодержавне регу-
лювання економіки в цілому з метою запобі-
гання диспропорцій, забезпечення її збалан-
сованості, надійного функціонування усіх 
галузей.

Макроекономічна рівновага — стан 
(ситуація), коли відбувається ідеальний 
збіг (поєднання) запланованих обсягів по-
купок і продажу для всіх економічних аген-
тів з реальним виробництвом благ. Вона ви-
ключає можливість будь-яких збоїв вироб-
ництва, обміну, затримок в реалізації і 
оплаті товарів. Концепція М. р. є однією з 

ключових позицій кейнсіанських моделей, 
оскільки порушення рівноваги здатне зруй-
нувати такі цільові програми, як повна за-
йнятість, стабільність цін і впевнене еконо-
мічне зростання. Зрозуміло, що в реальній 
економіці рівновага є винятком, тимчасо-
вим періодичним моментом. Вона можлива 
лише за постійного усунення (згладжуван-
ня) диспропорцій, що виникають. Водночас 
широке використання рівноважного аналі-
зу в макроекономіці виправдане тим, що 
економічні агенти, будучи зацікавленими в 
досягненні рівноваги, змушені постійно ко-
ригувати свої плани з урахуванням кон’юнк-
тури ринку. 

Макроекономічний аналіз — аналіз 
основних тенденцій і напрямів економічного 
розвитку країни на загальнодержавному рів-
ні (пропорцій розподілу національного до-
ходу, робочої сили, виробництва й спожи-
вання, співвідношення доходів і видатків, 
структури капіталовкладень, експорту й ім-
порту тощо), взаємозв’язків між важливими 
структурними пропорціями, узагальнюючи-
ми показниками, які дають можливість вия-
вити картину розвитку народного господар-
ства в цілому. На основі М. а. будується по-
точна й перспективна економічна політика 
держави.

Макроекономічні моделі — економі-
ко- математичні моделі, що описують тенден-
ції розвитку економіки, її найважливіших 
галузей, розділів, основні пропорції народ-
ного господарства в цілому. В різних М. м. 
розглядаються у взаємозв’язку різні ринки, 
зокрема: ринок матеріальних благ, ринок 
праці, ринок грошей, ринок цінних паперів.

Макроекономічні показники — уза-
гальнюючі економічні показники обсягів ви-
робництва і споживання, робочої сили, дохо-
дів і видатків, темпів економічного зростан-
ня, обсягів експорту й імпорту, структури 
капіталовкладень тощо на загальнодержав-
ному рівні.

Макромова — мова програмування, 
призначена для подання макровизначень.

Макрорегіон — частина території 
України у складі кількох регіонів чи їх час-
тин, об’єднаних за спільними ознаками, 
яким притаманні спільні проблеми розви-
тку, в межах якої реалізуються спеціальні 
для цієї території програми регіонального 
розвитку.

Макрорівень — рівень економіки краї-
ни в цілому на відміну від галузевого рівня 
чи рівня підприємств. Напр., рівень держав-
них фінансів на відміну від місцевих фінан-
сів регіонального рівня.

Маклер курсовий
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Макросередовище — природне, еконо-
мічне, політичне, соціально-культурне се-
редовище, в умовах якого функціонує фірма, 
підприємство.

Макросоціологія — один із розділів су-
часної соціології, який спрямований на ви-
вчення великих соціальних процесів, аналіз 
значних соціальних груп і систем — таких, 
як суспільство, цивілізація тощо.

Макроструктура ринку (англ. market 
macrostructure) — співвідношення попиту і 
пропозиції за товарними групами, тобто ви-
дами товарів (послуг), що об’єднались спіль-
ністю функціонального призначення та ві-
докремились у самостійні виробництва під 
впливом суспільного розподілу праці і спе-
ціалізації підприємств. Термін стосується та-
кож фінансового, кредитного і грошового 
ринків.

Максималізм — впадання у крайнощі, 
найбільша, надмірна вимога чогось.

Максимальна поінформованість 
(англ. maximal awareness) — момент, коли 
споживач досить переконаний рекламою і 
готовий купити той чи інший товар.

Максимальний — найбільший, гранич-
ний.

Максимум — найбільша або гранична 
кількість (обсяг, величина); найвищий сту-
пінь. Програма М. накреслює найвищу на 
даний час або в перспективі мету й завдання 
діяльності організації, галузі, держави.

Максі — скорочення від максимальний. 
Протилежне — міні.

Макулатура — 1) відходи виробництва, 
побуту, серед них паперові, картонні, будь-
які речі з інших матеріалів, що втратили 
своє первісне призначення, але придатні для 
переробки; 2) безперспективні цінні папери, 
які мають надзвичайно низький рейтинг.

Мале прекрасно (англ. small beauti-
ful) — є філософією бізнесу, що загіпнотизу-
вала управлінську думку в усьому світі в 
останнє десятиліття. Дрібний бізнес часто 
розвивається динамічніше, гнучкіше, ефек-
тивніше і людяніше, ніж великий. Він роз-
глядається як джерело нових робочих місць, 
нововведень, економічного росту. Якщо пе-
реваги великих компаній пов’язані з отри-
манням “ефекту масштабу”, то дрібний біз-
нес за своєю природою є більш інновацій-
ним. 

Малі підприємства (англ. small enter-
prises) — елемент ринкової структури, най-
більш гнучка форма розвитку підприєм-
ницької діяльності. Є доконечною передумо-
вою формування економічного середовища, 
яке сприяє виникненню конкуренції, розви-

тку ринкових відносин, протидії монополіз-
му у виробництві та інших сферах. До малих 
належать підприємства з числом працюю-
чих: у промисловості та будівництві — до 
200 осіб, в науці — до 100, в інших галузях 
виробничої сфери — до 50 осіб, у невиробни-
чій сфері — 25, торгівлі — 15 осіб.

Малоросійська колегія — централь-
ний орган російської колоніальної адміні-
страції в Лівобережній Україні (так звана 
Перша М. к.). Створена за указом Петра І (16 
(27).05.1722) у Глухові замість сформовано-
го раніше Малоросійського приказу в Мо-
скві. Головне завдання М. к. — здійснення 
контролю за діяльністю гетьмана та діючих 
при ньому власних структур з метою посту-
пового обмеження автономії Гетьманщини. Із 
створенням М. к. розпочинається завершаль-
ний етап нівелювання самобутніх рис полі-
тичної системи Гетьманату, стандартизації 
норм організації державного життя, діловод-
ства, поширення на територію України пра-
вового поля Російської імперії, мобілізації 
матеріальних ресурсів краю на імперські по-
треби. Російська імперія де-факто здійсню-
вала стратегію ліквідації державних інститу-
тів гетьманства та генеральної старшини, 
підмінивши формально виборну полкову ад-
міністрацію призначеними з центру росій-
ськими офіцерами, адаптуючи судову гілку 
влади та фінансову систему Гетьманщини в 
інтересах імперії, концентруючи виконавчу 
владу в руках суверена та знищуючи рештки 
елементів демократії. До складу М. к. входи-
ли шість офіцерів російських полків, розта-
шованих в Україні, прокурора та бригадира, 
призначуваних російським імператором. 
М. к. очолив С. Вельямінов-Зернов. У ци-
вільних справах М. к. підпорядковувалася 
сенату, у військових — головнокомандувачу 
російських військ в Україні (кн. М. Голіцин). 
Згідно з інструкцією самодержавця від 
1722 р. М. к. отримала такі повноваження: 
нагляд за діяльністю гетьмана, генеральної і 
полкової старшини, Генеральної військової 
канцелярії, встановлення й стягнення подат-
ків на користь царської казни, заготовлення 
провіанту для російської армії, розквартиру-
вання російських офіцерів і солдатів, роздача 
земельних володінь офіцерам і старшині. 
М. к. підпорядковувалася канцелярії Мало-
російського гене рал-губернатора (існувала 
до 1796 р.). Поступово узурпувала всю по-
вноту військової влади. Після ліквідації в 
1781 р. сотенно-полкового устрою Лівобе-
режної України, перетворення лівобережних 
козацьких полків на регулярні карабінерні 
частини російської армії (1783 р.) та запрова-

Малоросійська колегія
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дження намісництв (1780–1783) стандарти-
зувала систему державного управління в 
Україні. Скасована відповідно до указу від 
20(31) серпня 1781 р.

Мальтузіанство — теорія, висунута ан-
глійським священиком й економістом Т.-Р. 
Мальтусом у XVIII ст. за якою зростання на-
родонаселення відбувається у геометричній 
прогресії, а збільшення засобів існування — 
в арифметичній, що й впливає на рівень до-
бробуту народу.

Мальтузіанська пастка — формаль-
ний висновок з теорії Мальтуса, згідно з 
яким темпи зростання населення значно пе-
ревищують темпи зростання засобів існу-
вання, а отже, людство потрапило в пастку і 
прирекло себе на зубожіння, голод, безробіт-
тя, доки не припиниться “абсолютне перена-
селення”.

Ман — у складних словах відповідає по-
няттю “безмежно захоплений”, “пристрас-
ний поцінувач”, напр. гурман.

Манат — грошова одиниця Азейбарджа-
ну і Туркменії.

Мангонізація — підробка товарів.
Мандамус (лат. mandamus) — у країнах 

англосаксонської системи права — судовий 
наказ, яким зобов’язують ту чи іншу особу 
(зазвичай посадову) вчинити дії, які вона за 
законом зобов’язана вчинити. М. є одним з 
конституційних засобів судового захисту 
прав і свобод людини.

Мандат (лат. mandatum — доручення) — 
юридичне відношення представництва, а та-
кож документ, що засвідчує законність цього 
представництва. Депутатський мандат — 
документ, що засвідчує законність повнова-
жень депутата представницької установи, 
обсяг повноважень, прав і обов’язків депу-
тата, а також публічна функція, яка покла-
дається на депутата парламенту або іншого 
представницького органу влади і зміст якої 
визначається конституцією й іншими конс-
ти туційно-правовими актами. У сучасній 
демократичній державі правомочності ман-
дату включають депутатську недоторкан-
ність (імунітет) і право на отримання вина-
городи за депутатську діяльність (індемні-
тет). У сучасних демократичних державах 
ухвалено т. зв. загальнонаціональний ман-
дат, з огляду на який депутат вважається 
представником всієї нації, а не певного ви-
борчого округу. У своїй діяльності депутат 
не може бути пов’язаний ніяким наказом 
(імперативний мандат) і не підлягає від-
кликанню до закінчення терміну його ман-
дату. У конституціях багатьох держав (Іта-
лія, ФРН, Франція та ін.) містяться припи-

си, які прямо забороняють імперативний 
мандат. 

Мандат на проведення операцій з 
підтримання миру — нормативно-право-
вий документ затверджений Радою Безпеки 
ООН або іншим органом колективної безпе-
ки, який є юридичною основою для розмі-
щення колективних сил з підтримки миру в 
зоні конфлікту, а також вихідним докумен-
том для розробки плану операції з підтри-
мання миру.

Мандатарій — особа, яка приймає на 
себе доручення іншої особи (манданта) ви-
конати ті чи інші дії, що мають юридичне 
значення. 

Мандатна комісія — у представниць-
ких органах державної влади і місцевого са-
моврядування ряду країн — одна з постійних 
комісій, утворених на початку роботи пер-
шої сесії даного органу з числа депутатів. 
Перевіряє повноваження депутатів і подає 
на розгляд представницького органу пропо-
зиції про визнання повноважень обраних де-
путатів, а в разі порушень законодавства про 
вибори — про визнання виборів окремих де-
путатів недійсними. Дає висновки з усіх пи-
тань, пов’язаних з достроковим припинен-
ням депутатом своїх обов’язків.

Мандрівник — людина, котра перебуває 
менше року у країні, де не є резидентом, 
якщо вона не співробітник урядової устано-
ви іншої країни або член її сім’ї і не працює 
на резидента.

Маневр — 1) переміщення військ у бо-
йових чи навчальних умовах під час вико-
нання тактичних завдань; 2) переміщення 
транспортних засобів, вагонів при форму-
ванні складу потягів.

Маневрувати — 1) здійснювати манев-
ри; 2) уміло розпоряджатися, вправно вико-
ристовувати резерви; 3) переносно — хитру-
вати, обходити неприємності, уникати 
складних ситуацій.

Маніпулювання — поширення чуток, 
різної інформації з метою впливу на покуп-
ців з використанням рекламних засобів, щоб 
у такий (часто некоректний) спосіб створи-
ти на ринку бажану ситуацію.

Маніпулювання даними — сукупність 
операцій над базою даних: пошук, читання, 
оновлення, додавання і стирання записів.

Маніпуляція — незаконна операція 
купівлі-продажу цінних паперів з метою під-
вищення або зниження ціни, щоб спонукати 
інших до купівлі або продажу.

Маніпуляція громадською свідоміс-
тю — форма впливу на масову свідомість, 
головними відмітними ознаками якої є наяв-
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ність “інструменту-маніпулятора” і “фігури 
умовчання” в комунікації. На відміну від 
елементарної або семіотичної моделі комуні-
кації, де комунікація йде безпосередньо 
(джерело => код => канал => код => одер-
жувач), в маніпулятивній моделі використо-
вуються особливості змісту комунікації. Як 
інструмент маніпулятора може використо-
вуватися бажання, стереотип, архетип, 
схильність до ідеалізації або інші особливос-
ті суспільної свідомості. “Фігурою умовчан-
ня”, як правило, в маніпуляції виявляється 
мета суб’єкта маніпуляції (того, хто “замов-
ляє музику”), яка не розголошується. Більш 
цікавий варіант, коли дійсна мета ховається 
під іншою заявленою. “Чорні” маніпулятори 
використовують слабкі місця в психології 
людини, а значить, головний захист від мані-
пуляцій — власний розум. 

Маніфест (англ. manifest) — 1) урочис-
тий акт, що виходить безпосередньо від вер-
ховної влади і звернений до населення. У цій 
формі монарх намічав програму діяльності 
або сповіщав населення про будь-яких важ-
ливих законах або ж про ті чи інші події; 
2) звернення, декларація політичної партії, 
громадської організації, що містять програ-
му і принципи її діяльності; 3) вантажний 
маніфест — документ, який пред’являється 
судновою адміністрацією в порту призна-
чення митним органам даної країни, а також 
судновому агенту і стивідору, що містить 
дані про перевезений на судні вантаж у ви-
гляді переліку накладних (коносаментів). 

Маніфестація (лат. manifeslatio — вияв-
лення) — узагальнена назва різних індивіду-
альних, колективних, масових виступів гро-
мадян (демонстрацій, ходів, мітингів, пікетів 
і будь-яких інших виступів під відкритим 
небом). Маніфестація — публічний, як пра-
вило, масовий виступ на підтримку певних 
вимог, що виражають солідарність або про-
тест. Свобода маніфестацій є однією з осно-
вних політичних свобод.

Манія (грец. mania — безумство, захо-
пленість) — 1) психічний розлад, що харак-
теризується підвищеним настроєм, руховим 
збудженням, прискореним мисленням, бала-
кучістю; 2) патологічне прагнення, потяг, 
пристрасть; 3) застарілий синонім слова “ма-
рення”.

Манкірування — недбале, легковажне 
ставлення до своїх обов’язків; іноді пере-
більшена оцінка власної персони.

Манко — 1) недостача грошей у касі, не-
долік у касових відомостях через прораху-
нок касира чи помилку в записі; 2) недова-
жування товару.

Манто — титр, що пояснює текст акції, 
облігації.

Манто акційне — тіньове підприєм-
ство; стан фірми, коли вона існує суто фор-
мально, лише як юридична особа, не займа-
ючись підприємницькою діяльністю.

Мануфактура — 1) форма промислово-
го виробництва, що історично передувала 
великій машинній промисловості. У Захід-
ній Європі домінувала у ХVІ–ХVIII ст.; 
2) спосіб виробництва, який характеризу-
ється поділом праці між найманими робіт-
никами та її кооперацією, ремісництвом, 
низьким рівнем використання техніки.

Манципація — у римському праві спо-
сіб передачі права власності в присутності 
свідків; урочисте введення у володіння ново-
го власника.

Маргінал — представник соціальної 
групи (прошарку), яка в результаті еволю-
ційних або революційних змін у суспільстві 
втратила свій колишній статус і опинилася 
за межами усталених соціальних зв’язків і 
структур. Така частина населення країни не 
має, як правило, чіткої соціальної належнос-
ті та перебуває на периферії суспільних від-
носин і укладів економічного і духовного 
життя. М. (від лат. margo — край, межа, кор-
дон) — поняття, що широко використовуєть-
ся в сучасному суспільствознавстві — соці-
альній філософії, культурології, соціології, 
психології, політології. Цим терміном позна-
чається суспільний індивід — людина, що 
перебуває на межі різних систем — культур, 
соціальних цінностей, і зазнає їх суперечли-
вого впливу. В індивідуальному сенсі — це 
особа, яка має групову належність без групо-
вої ідентифікації. Поняття М. традиційно 
використовується для аналізу граничного 
становища особистості стосовно якоїсь соці-
альної спільноти, що при цьому позначаєть-
ся певним чином на її психіці та способі 
життя.

Маргіналізм — 1) економічна теорія, що 
пояснює економічні процеси, виходячи з гра-
ничних величин: гранична продуктивність, 
граничні витрати, гранична корисність тощо. 
Згідно з цією теорією ринкова ціна товару 
визначається ступенем насичення потреби в 
ньому. Категорії М. використовуються в су-
часних теоріях попиту, ринкової рівноваги; 
2) позиція розглядати процеси, явища з гра-
ничної величини, стану; 3) перебування у 
крайньому, граничному стані.

Маргінальні етнічні групи (лат. 
marginalis — межа, узбіччя) — індивідуаль-
нісні етнічні групи, наділені сукупністю спе-
цифічних особливостей свідомості, для яких 

Маргінальні етнічні групи



366

характерні етноамбівалентність, етнопсихо-
логічна розколотість, що проявляється в не-
послідовності етнодій, неможливості усві- 
домити себе причетним до окремого етносу. 
М. е. г. утворюються, як правило, з вихідців 
із національно-змішаних родин; родин, які 
протягом кількох поколінь перебували в іно-
етнічному середовищі; мігрантів; осіб, у яких 
різко змінилися політичні, культурні, соці-
альні умови життя. Утворенню М. е. г. спри-
яють вплив іноетнічних засобів масової ін-
формації, наявність кількох основних мов, 
відсутність загальнонаціональної державної 
еліти, яка змогла б консолідувати суспіль-
ство, відсутність чіткого законодавства, яке 
б регулювало відносини титульної нації з 
представниками національних меншин, ре-
лігійний етнічний поділ. У маргінальних ет-
нічних групах відсутні етноморальні регуля-
ції поведінки, самоконтролю й дисципліни, 
що ґрунтуються на етнонаціональних цін-
ностях. М. е. г. можуть бути джерелом етно-
конфлікту.

Марго (лат. margo — край) — чисте міс-
це на краях ділового листа, залишене для по-
міток.

Маржа (англ. margin) — термін, що за-
стосовується в торговельній, біржовій, 
страховій і банківській практиці на позна-
чення різниці між двома показниками: в до-
говорах позики — різниця між оціночною 
вартістю товару і розмірами виданої під 
нього позики; в біржових операціях — між 
ціною за строковим контрактом і подаль-
шим котируванням, між курсом покупців і 
курсом продавців; у договорах купівлі-
продажу — між максимальною і мінімаль-
ною кількістю товару.

Маржа банківська — різниця між 
ставками кредитного й депозитного процен-
та, між кредитними ставками для окремих 
позичальників, між процентними ставками 
по активних і пасивних операціях.

Маржа гарантійна — різниця між вар-
тістю застави за наданий кредит і величи-
ною самого кредиту.

Маржа кредитна — різниця між зафік-
сованою в договорах займу вартістю товару 
й величиною позики, виданої під закупівлю 
товару.

Маржа прибутку — відносний прибу-
ток, обчислений у процентах до реалізованої 
продукції або до капіталу. Відповідає понят-
тю рентабельність.

Маржа спекулятивна — така, що за 
ф’ючерсним контрактом вноситься спеку-
лянтами, як правило, вищою, ніж для хе-
джерів.

Маржинальний прибуток (англ. mar-
ginal profit) — це постійні витрати і операцій-
ний прибуток, тобто прибуток від продажу 
продукції. М. п. є верхньою межею прибутку 
при зміні величини постійних витрат, а саме: 
коли постійні витрати прямують до нуля — 
ПВ –>0, операційний прибуток прямує до 
маржинального прибутку — П –> ПМ.

Марка (нім. mark) — 1) сусідська гро-
мада в середні століття в країнах Західної 
Європи; 2) в імперії Каролінгів і в Священ-
ній Римській імперії великий прикордон-
ний адміністративний округ на чолі з марк-
графом; 3) грошова одиниця ряду держав; 
4) фабричне клеймо, знак фірми, наймену-
вання, символ, малюнок або їх поєднання, 
що дає змогу виділити, впізнати товар дано-
го виробника і продавця, відрізнити його 
від аналогічних товарів інших продавців, 
конкурентів. Розрізняють виробничу та 
торгову марку; 5) знак оплати поштових 
або гербових зборів, зазвичай у вигляді чо-
тирикутної наклейки із зображенням і по-
значенням ціни.

Марка виробнича — позначка про ви-
робниче походження продукції, що її виго-
товляє підприємство. Позначку ставлять на 
виробі, його упаковці або на спеціальній ети-
кетці. На М. в. зазначається назва підприєм-
ства, місце його розташування, назва мініс-
терства чи відомства, якому це підприємство 
підпорядковане, сорт виробу, номер стандар-
ту. М. в. підвищує відповідальність підпри-
ємств за якість продукції.

Марка торгова — символ, назва, малю-
нок, клеймо, що дає змогу виокремити товар 
даного продавця, відрізнити його від анало-
гічних товарів інших продавців.

Маркетинг (англ. marketing — ринок, 
збут) — комплексна система організації ви-
робництва і збуту продукції, орієнтована на 
задоволення потреб споживачів і отримання 
прибутку на основі дослідження і прогнозу-
вання ринку. Маркетинг включає розробку 
товару, аналіз ринку, цінову стратегію і полі-
тику. Складовою частиною маркетингу є ре-
клама.

Маркетинг баз даних — діяльність, 
спрямована на створення, нагромадження, 
поповнення і використання інформаційних 
матеріалів, даних про чисельність і склад по-
купців (для визначення параметрів попиту), 
виробників і постачальників товарів (для 
оцінки обсягів і структури товарної пропо-
зиції), продавців (з метою визначення опти-
мальних варіантів комерційних контрактів 
та угод). Інформація — один із найцінніших 
капіталів фірми, компанії.

Марго
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Маркетинг взаємодії — визначає 
ефективність, професійний рівень, підготов-
леність і здатність персоналу маркетингової 
служби синхронно на високому культурно-
му рівні обслуговувати клієнта.

Маркетинг вирівнювальний, син-
хронний маркетинг — застосовується у 
випадках стихійного, малорегульованого 
процесу розвитку ринку, нестабільності тор-
гової кон’юнктури. Для збалансування рин-
ку активізуються рекламні засоби, прово-
диться гнучка політика цін, розширюється 
асортимент і підвищується якість товарів, 
широко використовується пропаган ди стсь-
ко-інфор маційна діяльність, вдосконалюєть-
ся організація торгівлі і технологія продажу 
товарів.

Маркетинг відносин — практика побу-
дови довгострокових взаємовигідних відно-
син з ключовими партнерами, що взаємоді-
ють на ринку: покупцями, споживачами, по-
стачальниками, дистриб’юторами з метою 
встановлення довгострокових, стабільних, 
привілейованих відносин.

Маркетинг внутрішній — 1) маркетин-
гова діяльність з дослідження і розробки на-
прямів ефективної роботи фірми (компанії), 
спрямованої на підвищення продуктивності 
праці, досягнення найвищих результатів, за-
доволення потреб покупців і більшої при-
бутковості за рахунок внутрішнього потен-
ціалу фірми (компанії); 2) організаційна 
система, що здійснює реалізацію товарів і 
послуг у межах однієї країни. Передує мар-
кетингу зовнішньому, оскільки на зарубіжні 
(зовнішні) ринки фірма починає виходити 
після досягнення певних результатів на віт-
чизняному ринку.

Маркетинг глобальний — процес гло-
балізації міжнародного маркетингу, завдяки 
якому фірми (корпорації) здобувають про-
відні місця на міжнародному ринку.

Маркетинг диференційований — ви-
вчення попиту, ціноутворення, реклама, пла-
нування товарного асортименту з урахуван-
ням різних сегментів ринку.

Маркетинг зовнішній — діяльність, що 
стосується аналізу і розробки концепції і 
програм залучення зовнішніх чинників — 
виробництва товарів і надання послуг, вста-
новлення оптимальних цін, оптимізації схе-
ми транспортування товарів, вдосконалення 
договірної практики тощо.

Маркетинг конверсійний — застосову-
ється за умов слабкого впровадження товарів 
(коли вони блокуються на ринку конкурента-
ми). За наявності стабільної пропозиції (зна-
чних товарних ресурсів) засто совуються ак-

тивні методи формування попиту: реклама, 
організація виставок-продаж товарів, лоте-
рей, демонстрацій товарів, дегустацій продо-
вольчих товарів тощо.

Маркетинг концентрований — різно-
бічний спектр маркетингової діяльності, що 
зосереджує зусилля на конкретних ринках.

Маркетинг масовий — маркетингова 
діяльність, що стосується товарів масового 
споживання.

Маркетинг мікс — набір методичних 
та організаційних засобів, інструментарію 
для розв’язання комплексу маркетингових 
завдань на товарному і регіональному рин-
ках.

Маркетинг підтримуючий — застосо-
вується за сприятливої кон’юнктури, коли 
обсяги і структура товарної пропозиції від-
повідають обсягам і структурі попиту, а то-
вар має стабільний попит і місце на ринку. 
М. п. передбачає використання засобів для 
стабілізації становища на ринку: збалансова-
ність цін, рівня маркетингових витрат, куль-
тури торгівлі і торгового сервісу, вдоскона-
лення асортименту і якості товарів, широку 
інформацію.

Маркетинг поновлюючий (Ремар-
кетинг) — підтримка життєвого циклу това-
ру, що втрачає попит на ринку із 
суб’єктивних причин. Для цього використо-
вують такі заходи, як зниження цін, додатко-
ва реклама, поліпшення якості товарів, упа-
ковки, маркування тощо.

Маркетинг пробний — маркетингова 
діяльність, спрямована на аналіз кон’юн-
ктури товарного ринку з метою оцінки мож-
ливостей нарощування ринків за умов, коли 
загальний майбутній збут оцінюється на 
основі короткострокового обмеженого про-
дажу нового товару або нової послуги в ме-
жах певного регіону. При цьому компанія, як 
правило, представляє їх на одному чи кіль-
кох ринках протягом короткого відтинку 
часу.

Маркетинг протидіючий — застосо-
вується для отримання реалізації товарів 
соціальне або фізіологічно шкідливих при 
вживанні (алкогольні напої, тютюнові ви-
роби з наповнювачами, що містять канце-
рогенні речовини). Застосовують антире-
кламу.

Маркетинг, спрямований на задово-
лення потреб — визначає споживчі потре-
би населення, розміри поточного і перспек-
тивного попиту, оцінює реальні можливості 
задоволення попиту і розробляє програми, 
шляхи, напрями і засоби вирішення цих за-
вдань.

Маркетинг, спрямований на задоволення ...
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Маркетинг стимулюючий — різновид 
маркетингової діяльності за умови нульово-
го (відсутнього) попиту, коли з певних при-
чин (здебільшого суб’єктивних) товари з ви-
сокими споживними якостями не користу-
ються попитом або попит вкрай обмежений, 
особливо на нові товари. М. с. здійснюється 
у таких випадках: коли товари сприймають-
ся покупцями як такі, що втратили всяку 
цінність; коли товари не сприймаються на 
даному ринку; коли товари відсутні на рин-
ку або ринок не підготовлений для сприй-
няття даного товару. Відповідно до цього за-
стосовуються активні методи формування 
попиту, стимулювання торгівлі, надання сер-
вісних послуг, впровадження гнучкої політи-
ки цін, розробка заходів підвищення конку-
рентоспроможності на власному ринку або 
варіантів входження на інші регіональні 
ринки. 

Маркетинг стратегічний — маркетин-
гова діяльність, спрямована на вивчення 
внутрішніх і зовнішніх можливостей фірми.

Маркетинг, що розвивається — за-
стосовується при впровадженні маловідо-
мих населенню, нових, але перспективних 
товарів. Використовують активні методи 
формування попиту та розвитку торгівлі з 
метою завоювання ринку: демпінгові ціни, 
активну рекламу, виставки, демонстрації то-
варів, безкоштовні лотереї, дегустації з про-
веденням конференцій із покупцями за 
участю засобів масової інформації.

Маркетингова база даних — впоряд-
кований, достатньо повний і постійно допо-
внюваний та обновлюваний: інформацій-
ний масив (банк) відомостей (даних) про 
індивідуальні потреби населення, його різ-
них соціальних груп, про демографічні змі-
ни, динаміку доходів, зміни кількості і по-
ведінку потенційних клієнтів, про ступінь 
забезпе ченості товарами, особливо довго-
строкового користування, ступінь масовос-
ті попиту, котрі необхідні для визначення 
стану, основних параметрів і перспектив 
розвитку ринку і розробки стратегії діяль-
ності фірми.

Маркетингова інформаційна систе-
ма (МІС) — маркетингова структура, що 
об’єднує фахівців-професіоналів, забезпече-
них обладнанням, сучасною технікою, мето-
дологією, здатною зібрати, узагальнити, оці-
нити, проаналізувати і розподілити для по-
дальшого користування інформацію про 
стан, динаміку та перспективи розвитку 
ринку, зміни його кон’юнктури і скласти 
прогноз для розробки стратегії фірми, при-
йняття відповідних маркетингових рішень.

Маркетингова короткозорість — ді-
яльність фірми, спрямована на одержання 
тимчасових позитивних ефектів, намагання 
торговців зосереджувати увагу на реалізації 
товарів, а не на задоволенні попиту населен-
ня і розширенні сфери впливу на ринку, що є 
безперспективним для фірми.

Маркетингова програма — система 
взаємо зв’язаних заходів, що визначають дію 
підприємства-виробника на певний час з 
усіх питань маркетингової діяльності. Фор-
мування М. п. ведеться на основі даних з 
комплексного дослідження ринку, визначен-
ня поточних і перспективних потреб та по-
питу потенційних споживачів із врахуван-
ням обраної стратегії і тактики маркетингу. 
М. п. є єднальною ланкою між збутовими й 
комерційними службами підприємства, а та-
кож науково-технічними, конструкторськи-
ми, технологічними та виробничими служ-
бами.

Маркетингова система взаємодії — 
формування унікальних програм діяльності 
фірми (компанії). Включає в себе діючі 
структури самої фірми і всіх зацікавлених у 
діяльності фірми: найманих працівників та 
інші структури, споживачів, постачальників, 
дистриб’юторів, роздрібних торгівців, ре-
кламних агентів, консалтингові установи, 
фінансово-кредитні установи, транспортні 
організації і всіх тих, з ким фірма встанови-
ла взаємовигідні стосунки.

Маркетингова служба підприєм-
ства — спеціальний підрозділ, який здій-
снює свою діяльність на основі принципів і 
методів маркетингу з метою комплексного 
вивчення ринку, забезпечення стійкої реалі-
зації товару, ринкової орієнтації виробни-
цтва і проектно-конструкторських робіт.

Маркетингова спроможність — мар-
кетингові можливості фірми сформувати 
певні обсяги і структуру пропозиції товарів, 
забезпечити їх реалізацію з метою задово-
лення попиту населення, розвитку ємності 
ринку і гарантування прибуткової діяль-
ності.

Маркетингове дослідження — систе-
матичне комплексне дослідження ринку, 
торгової кон’юнктури з характеристикою 
співвідношення попиту і пропозиції, зміни 
рівня цін, стану задоволення попиту насе-
лення; зміни купівельної спроможності і ку-
півельних намірів споживачів з оцінкою пер-
спектив розвитку ринку і прогнозом його 
ємності відповідно до завдань фірми, роз-
робкою необхідної стратегії її розвитку і ре-
комендацій щодо реалізації її планів, підви-
щення конкурентоспроможності товарів, які 

Маркетинг стимулюючий



369

найповніше відповідали б попиту різних 
груп покупців, пропозицій, спрямованих на 
стимулювання збуту, пошук ринків, реклам-
них заходів, ціноутворення тощо.

Маркетингове управління — процес 
планування і реалізації політики ціноутво-
рення, просування і розвитку ідей, продуктів 
і послуг, спрямований на здійснення обміну, 
який задовольняє як окремих осіб, так і фір-
му. М. у. має за мету також розв’язання за-
вдань впливу фірми на рівень і структуру 
попиту у певний проміжок часу, визначення 
оптимального співвідношення попиту і про-
позиції, щоб фірма досягла поставленої 
мети. По суті М. у. є управлінням попитом і 
пропозицією. Воно здійснюється тоді, коли 
одна зі сторін потенційного обміну розро-
бляє і використовує засоби досягнення ба-
жаної дії (відгуку) інших сторін.

Маркетинговий адаптер — комплекс 
елементів, що визначає стан суб’єкта ринку 
(підприємства, організації, фірми, компанії), 
який є специфічним інструментарієм для за-
безпечення раціонального взаємозв’язку вну-
трішніх складових суб’єкта з його зовнішнім 
оточенням. Складові М. а. підприємства зале-
жать від його розміру, виду діяльності, спеціа-
лізації, організаційно-правових форм, фінан-
сового забезпечення та ефективного викорис-
тання капіталовкладень.

Маркетинговий аналіз — аналіз ринку 
товарів і послуг, окремих його сегментів, по-
питу й пропозиції, поведінки споживачів 
різних соціально-економічних категорій, 
ринкової кон’юнктури, динаміки цін, запасів 
товарів, ринків збуту тощо.

Маркетинговий аудит — всебічне, 
ґрунтовне, систематичне, незалежне, комп-
лексне, періодичне дослідження (аналіз) 
маркетингової діяльності підприємства (ор-
ганізації, фірми, компанії або їх підрозділів). 
Виявлення проблем, недоліків у діяльності 
структури в процесі реалізації програм, пла-
нів, стратегії, невикористаних можливостей 
і резервів, оцінка наявного потенціалу, а та-
кож розробка плану дій щодо поліпшення і 
вдосконалення маркетингу.

Маркетинговий план — основний 
комплексний програмний документ (інстру-
мент) координації маркетингових дій. Роз-
різняють стратегічний і тактичний плани. 
Стратегічний план має тривалі глобальні 
цілі й визначає перспективу розвитку. Так-
тичний план — орієнтований на найближчу 
перспективу та вирішення завдань, зазначе-
них стратегічним планом.

Маркетинговий план стратегічний — 
документ, де зафіксовані глобальні програ-

ми, напрями і цілі діяльності із зазначенням 
засобів реалізації плану, виконавчих струк-
тур, реальних виконавців. Базується на ана-
лізі динамічних показників розвитку фірми і 
її потенційних можливостей на аналізі рин-
кової ситуації та оцінках прогнозу розвитку 
ринку.

Маркетинговий план тактичний — 
спланована система дій з орієнтацією на ви-
рішення найближчих поточних завдань роз-
витку фірми. Містить характеристику мето-
дів і засобів інструментарію для реалізації 
плану, включаючи рекламу, канали та обсяги 
розподілу продукції, політику цін, рівень 
торговельного обслуговування, сервісних 
послуг, канали фінансування і джерела над-
ходження прибутків, надання додаткових 
послуг, координації дій щодо активізації 
торгівлі, формування попиту.

Маркет-мейкер (англ. market maker — 
створювач ринку) — висококваліфікований 
працівник фондовій біржі, менеджер ринку 
цінних паперів, що відслідковує хід процесів 
на фондовому ринку, що оцінює тенденції, 
очікувану дохідність, надійність цінних па-
перів, інформує учасників ринку про ціни, 
курси, дивіденди.

Маркітант — історичний термін, що 
означає: дрібний торговець продуктами хар-
чування і предметами солдатського вжитку, 
який супроводжував армію під час походу. 
Жінка у цій ролі називалась маркітанткою.

Марко — визначення вартості монети за 
її вагою, а не за номіналом.

Маркс Карл Генріх (9.09.1818 — 
14.03.1883) — філософ, економіст, засновник 
наукового світогляду — діалектичного та іс-
торичного матеріалізму, основоположник 
наукового комунізму. Народився третьою 
дитиною в сім’ї адвоката. В 17-річному віці 
відмінно закінчив гімназію, навчався в уні-
верситетах в Бонні та в Берліні, де вивчав 
юридичні науки, згодом історію і філософію. 
У Берліні на формування його поглядів 
вплинули младогегельянці, які прагнули 
зробити з філософії Гегеля атеїстичні та ре-
волюційні висновки. Здавши екстерном уні-
верситетську дисертацію про філософію 
Епікура, М. у 1841 р. закінчив університет. У 
1842 р. став редактором опозиційної “Рейн-
ської газети” в Кельні, після закриття якої у 
1843 р. переїхав до Парижа, де знайомиться 
з Генріхом Гейне та Фрідріхом Енгельсом, з 
яким співпрацював усе життя. У 1843 р. 
одружується на аристократці Джемі фон 
Вестфален, племінниці засновника концер-
ну Philips. У 1845 р. його було вигнано з Па-
рижа, і разом з Ф. Енгельсом він переїхав до 
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Брюсселя, де вони написали “Німецьку ідео-
логію”, в якій критикували ідеалізм Гегеля 
та младогегельянства і сформулювали осно-
ви діалектичного та історичного матеріаліз-
му. У 1847 р. М. і Енгельс вступили до таєм-
ного пропагандистського товариства німець-
ких емігрантів “Союз комуністів”, за 
дорученням якого склали знаменитий “Ма-
ніфест Комуністичної Партії” (1848 р.). Піс-
ля початку французької революції у 1848 р. 
М. був висланий з Бельгії, приїхав до Пари-
жа, а звідти після березневої революції — до 
Німеччини. У Кельні він стає редактором 
“Нової Рейнської газети”, яка виходила до 
травня 1849 р., після чого була закрита, а М. 
висланий з Німеччини. Він вирушив зі  
своєю сім’єю спочатку до Парижа, але знову 
був висланий і звідти виїхав до Лондона, де 
прожив до самої смерті. Життя М. в емігра-
ції було вкрай важким: бідність, наклепи во-
рогів, отримання лише випадкових заробіт-
ків від написання статей до газет. Сім’ю під-
тримувала постійна фінансова допомога 
Ф. Енгельса. У цей період були написані 
основні економічні праці М. З 1850 р. загли-
блюється у вивчення політичної економії та 
економічної історії, пише працю “Критика 
політичної економії” (1858 р.), у другому ви-
данні якої, що мала назву “До критики полі-
тичної економії” (1862 р.), були викладені 
основні теоретичні положення його еконо-
мічного вчення. М. став організатором 1-го 
Інтернаціоналу (1864 р.), який мав за мету 
об’єднання міжнародного робітничого руху. 
У 1865 р. закінчив головну працю — “Капі-
тал” та надрукував роботу “Заробітна плата, 
ціна та прибуток”. У 1867 р. надруковано 1-й 
том “Капіталу”, роботу над 2-м та 3-м тома-
ми “Капіталу” М. не закінчив, їх підготував 
до видання Ф. Енгельс. У 1875 р. опубліко-
вана праця “Критика Готської програми”. 
Уже в ранніх працях М. аналізує сутність 
приватної власності, яка охоплює всю су-
купність виробничих відносин капіталізму, 
відокремлює економічний та юридичний ас-
пекти власності, передбачає, що історичною 
місією пролетаріату буде знищення приват-
ної власності у майбутньому. У “Капіталі” 
М. досліджує економічну систему капіталіз-
му: характеризує товар як єдність споживчої 
та мінової вартостей і обумовлений цим дво-
їстий характер праці (абстрактний та кон-
кретний), що стало першим науковим від-
криттям М., розглядає процес розвитку 
форм вартості. Друге наукове відкриття — 
вчення про додаткову вартість в умовах дії 
закону вартості. Джерелом додаткової вар-
тості М. вважає неоплачену працю найманих 

робітників через те, що робоча сила в проце-
сі виробництва створює більшу вартість, ніж 
коштує сама. Розкриває сутність заробітної 
плати як перетвореної форми вартості і ціни 
товару “робоча сила”. Обґрунтовує закон на-
родонаселення за умов капіталізму: зростан-
ня промислової резервної армії праці зумов-
лено збільшенням органічної побудови ви-
робництва. Визначає сутність капіталу, 
розмежовує постійний та змінний, основний 
та оборотний капітали, різні форми капіталу 
(товарний, торговельний, позичковий) і від-
повідні форми отримання підприємницько-
го доходу, торговельного прибутку, відсотка, 
земельної ренти. Характеризує умови про-
стого та розширеного відтворення. Обґрун-
товує закон зниження норми прибутку зрос-
танням органічної побудови капіталу. Ство-
рив теорію економічних криз, вчення про 
суспільно-економічні формації та ін. Пере-
вагами економічного вчення М. є обґрунто-
ваний та глибокий аналіз капіталістичного 
способу виробництва; розкриття його супе-
речностей, законів та тенденцій, а також сут-
ності багатьох економічних категорій; вико-
ристання діалектичного методу дослідження 
та методології конструктивної критики різ-
них шкіл політичної економії. Однак еконо-
мічне вчення М. має недоліки, пов’язані із 
проблемою знищення приватної власності, 
невикористанням товарно-грошових відно-
син при соціалізмі, тотальним одержавлен-
ням засобів виробництва та ін. М. помер у  
64 роки у Лондоні і похований на кладовищі 
“Highgate-Cemetery”.

Маркування (англ. marking) — умовні 
позначки і дані, що їх наносять на упакуван-
ня вантажних місць. Розрізняють товарне, 
відправницьке, спеціальне і транспортне 
маркування. Товарне маркування містить у 
собі найменування товару, заводську марку, 
номери замовлення й упакування; відправ-
ницьке — пункти відправлення і призначен-
ня, найменування одержувачів, загальну 
кількість місць, масу брутто і нетто; спеці-
альне — попереджувальні написи і знаки, що 
вказують на форми упакування і транспор-
тування, а також специфічні умови зберіган-
ня для особливо шкідливих і небезпечних 
вантажів; транспортне — кількість місць у 
партії, перевезеної за одним транспортним 
документом, порядковий номер вантажного 
місця в партії. Відправницьке, товарне і спе-
ціальне маркірування наносяться відправни-
ком вантажу, транспортне — перевізником 
чи його агентом.

Марочний знак — частина товарної 
марки, яку можна впізнати, зобразити, але 
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неможливо однозначно вимовити; символ, 
зображення, відмінне забарвлення або спе-
цифічне шрифтове оформлення і т. п.

Марочний продукт — продукт, що має 
стійкий показник вищого ґатунку (напр., ма-
рочне вино).

Марочні товари — 1) товар, що має 
марку — ім’я, термін, знак, малюнок або їх 
поєднання, які призначені для їх ідентифіка-
ції і відмінності від товарів і послуг конку-
рентів; 2) товар, володіє визнаною якістю 
протягом тривалого часу, наприклад, мароч-
не вино, тютюн.

Маршрут — 1) заздалегідь намічений або 
встановлений шлях руху людей, транспорт-
них засобів; 2) залізничний потяг (вантажні 
судна та ін.), який іде до станції призначення 
без зміни складу; 3) смуга місцевості, яку зні-
мають окомірно; 4) послідовність операцій 
при прокладанні труб, дроту тощо.

Маршрутний лист — 1) у промисловос-
ті — документ для обліку виготовленої про-
дукції та руху партії деталей, що їх обробля-
ють при операціях. Застосовується у серій-
ному виробництві. Його виписують на 
партію деталей або напівфабрикатів, і він су-
проводить її від початку до кінця обробки. 
М. л. містить нормативні дані та відомості 
про фактичний рух обробки деталей із за-
значенням технологічного маршруту та про 
виробіток працівників у кожній операції. 
Дані М. л. використовують при нарахуванні 
робітникам заробітної плати; 2) на транспор-
ті — документ, за яким обліковують роботу 
локомотивів, автотранспорту, витрати, пали-
ва, електроенергії, матеріалів, робочого часу 
(нормативні й фактичні дані). Використову-
ють при нарахуванні заробітної плати локо-
мотивним бригадам, водіям та ін.

Маса — вираз кількості товару, що по-
ставляється, або пропонованого до поста-
чання товару; вимірюється, як правило, в 
одиницях метричної системи мір — тоннах, 
центнерах, кілограмах.

Маса грошова — загальний обсяг випу-
щених грошових знаків, що перебувають в 
обігу у населення, підприємств, організацій, 
у банках.

Маса конкурсна — майно боржника, на 
яке може бути спрямоване судове стягнення 
в процесі конкурсу задоволення претензій 
кредиторів.

Маса критична — обов’язковий набір 
нововведень, закладених у товар, аби він 
вважався сучасним.

Масив даних — набір, група, серія чисел 
або елементів, систематизованих у певному 
порядку, як правило, у вигляді матриць.

Маскулінність — модель поведінки, 
яка приписується суспільством представ-
никам чоловічої статі, вона асоціюється з 
незалежністю, активністю, впевненістю у 
собі, раціональністю, емоційною витрима-
ністю тощо.

Маслосоюз — союз молочарських коо-
перативів, заснований 1907 р. в Стрию (те-
пер Львівської області) під назвою Крайо-
вий Господарсько-Молочарський Союз на 
базі Союзу Руських Молочарських Спілок, 
що діяв з 1905 р. при філіалі товариства 
“Просвіта”. До 1914 р. М. об’єднував близько 
100 невеликих молочарських спілок, яким 
селяни постачали близько 7,5 млн л молока і 
які виробляли близько 300 000 кг масла на 
рік. Після занепаду, спричиненого війною, 
М. було реорганізовано: з 1925 р. змінено 
статут, назву, до керівництва прийшли фа-
хівці. У Львові містилася його Головна Тор-
говельна Агентура. Центральні органи М. 
здійснювали організаторсько-інструкто рсь-
ку, торговельну, контрольно-технічну та 
агрономічно-ветеринарну роботу через посе-
редництво своїх відділів, видавали щомісяч-
ний журнал “Кооперативне молочарство”. З 
1925 р. М. уже розпочав експорт продукції. 
Було утворено Районові Молочарські Спіл-
ки замість малих спілок, що дало можли-
вість їх краще технічно оснастити й збільши-
ти прибутковість. 

Мас-медіа — засоби масової інформації 
(газети, журнали, кіно, телебачення, радіо, 
комп’ютерний зв’язок та ін.), призначені для 
інформування населення про події в 
соціально-економічному, політичному, куль-
турному і духовному житті народу, держави. 
Є важливим засобом інформаційного забез-
печення і формування світогляду народу.

Масова інформація — інформація, що 
поширюється з метою її доведення до необ-
меженого кола осіб. 

Масова комунікація — організоване 
спілкування, що є видом суспільно-ку ль-
турної діяльності, яка здійснюється у вигля-
ді взаємопов’язаних інтелектуальних та емо-
ційно-вольових дій, спрямованих на духо-
вне, професійне чи інше єднання маси людей 
(мас). Масова комунікація як суспільно-
культурна діяльність охоплює дії мовців 
(комунікантів), і дії мас (комунікатів). Кон-
такт між комунікаторами опосередкований 
засобами масової комунікації (ЗМК), які 
функціонують у системі масової комунікації 
для забезпечення впливу комунікантів на 
комунікатів. Масова комунікація сприяє 
змінам суспільних систем. Особливо важли-
вою вона є у формуванні політики, зокрема 
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екологічної. Завдяки її розвитку з’явилися 
дослідження в галузі екологічної інформації 
та екологічної комунікації. 

Масова культура — вид культури, яка 
зорієнтована на середній масовий смак, 
стандартизацію форми, змісту, розрахована 
на комерційний успіх.

Масова свідомість — один із видів су-
спільної свідомості, конкретна форма її реа-
лізації. Функціонує як на груповому, так і на 
індивідуальному рівні. Характеризується 
збігом у певний момент і за певних умов 
основних компонентів свідомості великої 
кількості різних суспільних груп. У М. с. ді-
стають відображення знання, уявлення, нор-
ми, цінності, які поділяють маси і які виро-
блені в процесі спілкування, спільного 
сприйняття соціально-політичних реалій, 
інформації тощо.

Масове виробництво — тип організа-
ції виробництва, що характеризується безпе-
рервним виготовленням великої кількості 
однорідної продукції протягом тривалого 
часу при постійному повторенні виробничо-
го процесу на всіх ділянках, лініях і робочих 
місцях.

Масове явище — надзвичайно пошире-
не у природі і в житті явище.

Масові безлади — злочин проти гро-
мадської безпеки, об’єктивну сторону якого 
складає: а) організація масового безладу, що 
супроводжувався насильством, погромами, 
підпалами, знищенням майна, застосуван-
ням вогнепальної зброї, вибухових речовин 
або вибухових пристроїв, а також наданням 
збройного опору представникам влади; або 
б) участь в зазначених вище масових безла-
дах; або заклики до активної непокори за-
конним вимогам представників влади і до 
масових безладів, а так само заклики до на-
сильства над громадянами.

Масові неінфекційні захворювання 
(отруєння) — захворювання людини, ви-
никнення яких обумовлено впливом фізич-
них, і (або) хімічних, і (або) соціальних чин-
ників довкілля.

Масові опитування — найдорожчий 
метод отримання великої інформації про 
громадську думку, стратифікації суспіль-
ства, взаємодії різних факторів і т. п. Мето-
дологічно вимагає хорошого опрацювання 
анкети, правильно побудованої вибірки і 
кваліфікованого аналізу даних. Для аналізу 
використовують математичний апарат ста-
тистики та деяких інших дисциплін, що до-
сяг останнім часом достатньої гнучкості: 
непараметрична статистика, нечітка логіка, 
нейронні мережі, статистика нечислових 

об’єктів і т. п. Метод не позбавлений недо-
ліків. Головний з них — формалізована ан-
кета задає жорсткі рамки дослідження. Як 
правило, для опитування застосовують ме-
тод інтерв’ю “Обличчям до обличчя”, але 
можливі і телефонні опитування. Правда, 
при всій їх дешевизні їх використовують 
рідко. Третій метод — поштові опитування, 
але в політиці їх не застосовують: занадто 
довго збирати анкети, та й відгук малий, не-
обхідні заходи стимулювання для того, щоб 
респонденти висилали анкети назад. Три 
ключові питання, які необхідно вирішити 
при плануванні масових опитувань: розмір 
вибірки, метод побудови вибірки і метод 
опитування.

Масові партії — сильно структуровані 
та ієрархізовані партії з постійним апаратом 
партійних функціонерів, що, на противагу 
кадровим партіям, зорієнтовані на масове 
вербування членів, а не тільки на мобіліза-
цію виборців.

Масово-політичне видання — видан-
ня твору суспільно-політичної тематики, 
агітаційно-пропагандистського характеру і 
призначене широким колам читачів.

Масони — члени таємної спілки “віль-
них каменярів”. Їх рух сформувався на межі 
XVII–XVIII ст. у Великобританії, потім у 
Франції та інших країнах Європи і поширив-
ся на Американський та інші континенти. 
Назву і частину обрядів М. запозичили у се-
редньовічних будівників культових споруд, а 
також рицарів хрестоносців-“храмов ників”. 
У проповідях морального вдосконалення М. 
поєднували заклики свободи, братства з 
культом елітарності, просвітительство — з 
містикою, лібералізм — з консерватизмом.

Масонство — космополітичний релігій-
но-етичний рух, альтернативний до держав-
них структур і державної ідеології. Учасники 
його визнають Великого будівничого світу 
як творця всього ладу в природі й називають 
себе будівничими його храму. Масони за-
кликають до морального удосконалення та 
об’єднання людей незалежно від їхньої релі-
гійної, національної належності, на принци-
пах рівності, взаємодопомоги й вірності. М., 
як організаційна форма, запозичена у серед-
ньовічних каменярів, мулярських гільдій. 
Від них запозичена назва і форми об’єд -
нань — ложі. Основоположною датою для 
М. вважають 1717 р., коли існуючі на тери-
торії Англії ложі об’єдналися у Велику Ложу 
або Великий Схід Англії, що назвав себе 
провідною ложею. Потім в Англії воно поча-
ло відходити від засад християнства і вчення 
церкви, що призвело до гострих виступів 
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пап проти М. й заборони участі у них като-
ликів. М. брало активну участь у революцій-
них рухах (декабристи, польські повстання, 
революції в Південній Америці тощо). 

Масштаб — 1) відношення довжини лі-
ній на плані або карті до довжини відповід-
них ліній в натурі. Таке відношення назива-
ється числовим М. Він показує ступінь 
збільшення або зменшення зображуваного 
об’єкта; 2) переносно — мірило, відносна ве-
личина чого-небудь.

Масштаб відхилень — припустима ве-
личина, різниця між реальними результата-
ми і заздалегідь наміченими.

Масштаб цін — грошова одиниця, що 
містить певну фіксовану вагу грошового ме-
талу (золота) й служить для визначення цін 
усіх товарів. У товарному виробництві гроші 
є засобом обміну продуктами праці, тобто 
виконують функцію міри вартості. Для того 
щоб усі товари, різні за вартістю, можна 
було порівняти при обміні, кожний з них 
прирівнюється до відповідної (за вартістю) 
кількості одного товару — золота. Тому ви-
никла технічна потреба зводити вартості то-
варів до певної вагової кількості золота як 
одиниці виміру. Цю одиницю в кожній дер-
жаві фіксує уряд. У різних країнах внутріш-
ній М. ц. не однаковий. Коли грошові метали 
(золото, срібло, мідь) почали відігравати 
роль грошей, грошовий масштаб їх збігався з 
ваговим М. ц. У подальшому М. ц. поступо-
во відокремився від вагового масштабу. Це 
було зумовлено різними причинами, зокре-
ма й зменшенням урядами вагового вмісту 
грошової одиниці при збереженні її назви.

Математизація — впровадження мате-
матичних методів в інші науки, сфери діяль-
ності людини, галузі знання (напр., М. еко-
номіки).

Материнство — правове становище 
жінки у зв’язку з народженням, утриманням 
і вихованням дітей.

Материнська компанія — компанія, 
що володіє контрольним пакетом акцій. Має 
повноваження управляти своїми дочірніми 
компаніями, філіями.

Материнський банк — український 
банк, серед дочірніх та/або асоційованих 
компаній якого є банк та/або інша фінансо-
ва установа та який не є дочірньою компані-
єю іншого українського банку або банків-
ської холдингової компанії.

Матеріали — матеріальна сутність, 
одержана з природної сировини шляхом її 
обробки, яка використовується у виробни-
цтві при виготовленні продукції або при пе-
ретворенні в іншу матеріальну сутність.

Матеріали в дорозі — матеріали, що 
прийняті до оплати, але ще не надійшли на 
склад одержувача; стаття активу бухгалтер-
ського балансу.

Матеріали допоміжні — матеріальні 
ресурси, які сприяють процесу праці або в 
процесі виробництва приєднуються до мате-
ріалів основних.

Матеріали основні — матеріальні ре-
сурси, які утворюють основу продукту при 
його виготовленні. Напр., речовою основою 
при виготовленні тракторів є прокат чор-
них металів, взуття — шкіра, автомобіль-
них шин — гума. М. о. включають: сирови-
ну, тобто початкові матеріали (руда для ви-
плавлення чавуну, з якого виготовляють 
прокат чорних металів); матеріали, що піс-
ля технологічного оброблення без зміни 
входять до складу виготовлюваної продук-
ції (прокат чорних металів, з якого виро-
бляють деталі); матеріали, які утворюють-
ся в процесі виробництва внаслідок поєд-
нання кількох матеріалів між собою 
(волокно з бавовни і штапелю для виготов-
лення пряжі); матеріали, що їх використо-
вують у виробництві без попереднього об-
роблення на даному підприємстві (куплені 
деталі, напівфабрикати й комплектні виро-
би або одержані з інших підприємств за ко-
операцією).

Матеріаліст — 1) прибічник матеріаліс-
тичної ідеології; 2) переносно — той, хто оці-
нює все з огляду на матеріальні вигоди для 
себе особисто.

Матеріалоємність — витрата (вміст) 
матеріалів у розрахунку на натуральну оди-
ницю або на гривню вартості виготовленої 
продукції. Вимірюється у фізичних одини-
цях, грошовому виразі або у відсотках, які 
становлять вартість матеріалів у загальних 
витратах виробництва продукції, у собівар-
тості.

Матеріалоємність продукції — від-
ношення матеріальних витрат (сировини, 
матеріалів тощо), використаних на виготов-
лення продукції (виконання робіт), до її 
вартості.

Матеріалозберігаючі технології — 
технологічні процеси, що дають змогу змен-
шувати витрати матеріалів, знижувати ма-
теріалоємність виробів. Безвідходні техно-
логії забезпечують одержання продукції 
при повному використанні сировини й ма-
теріалів, а маловідхідні — при мінімальних 
відходах.

Матеріальна відповідальність — обо-
в’я зок відшкодувати матеріальні збитки: в 
міжнародному праві — один з видів міжна-

Матеріальна відповідальність
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родно-правової відповідальності. Виража-
ється в обов’язку відшкодувати матеріаль-
ний збиток, що може реалізовуватися у фор-
мі реституції (відновлення матеріального 
становища, яке існувало до правопорушен-
ня) або репарації (грошовій або іншої ком-
пенсації збитків потерпілому). 

Матеріальна відповідальність пра-
цівника — обов’язок працівника відшкоду-
вати прямий дійсний збиток, заподіяний 
ним роботодавцю. Неодержані доходи (упу-
щена вигода) стягненню з працівника не 
підлягають. Під прямим дійсним збитком 
розуміється реальне зменшення наявного 
майна роботодавця або погіршення стану 
вказаного майна (в тому числі майна третіх 
осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо 
роботодавець несе відповідальність за збе-
реження цього майна), а також необхідність 
для роботодавця провести витрати або за-
йві виплати на придбання або відновлення 
майна. Матеріальна відповідальність пра-
цівника виключається у випадках виник-
нення збитків внаслідок непереборної сили, 
нормального господарського ризику, край-
ньої необхідності або необхідної оборони 
або невиконання роботодавцем обов’язку 
щодо забезпечення належних умов для збе-
рігання майна, довіреного працівнику. За 
заподіяну шкоду працівник несе матеріаль-
ну відповідальність в межах свого серед-
нього місячного заробітку. 

Матеріальна допомога — речова або 
грошова допомога, надана працівникам під-
приємств, установ або іншим особам, що не 
передбачає повернення.

Матеріальна культура — це матеріаль-
ні цінності, створені людьми. До її складу 
входить культура повсякденності — матері-
альна сторона людського побуту (одяг, ме-
блі, начиння, побутова техніка, комунальне 
господарство, їжа); культура праці (техніка і 
знаряддя праці, джерела енергії, виробничі 
споруди, системи комунікацій і енергетична 
інфраструктура); культура топосу або місця 
поселення (тип житла, структура і особли-
вості населених пунктів).

Матеріальне виробництво — вироб-
ництво, безпосередньо пов’язане з виготов-
ленням матеріальних цінностей або з надан-
ням матеріальних послуг: перевезення ван-
тажів, виконання будівельних, монтажних, 
ремонтних, земельних робіт.

Матеріальне стимулювання — сукуп-
ність економічних форм і методів, що фор-
мують мотиви трудової діяльності людини і 
її ставлення до праці, зацікавленість у ре-
зультатах праці; матеріальні стимули, 

пов’язані з кількістю праці, професіоналіз-
мом, ставленням до праці. До М. с. належать: 
підвищення рівня грошової оплати праці, 
одержання додаткової винагороди за працю 
та інші стимули (подарунки, пільги тощо).

Матеріальний облік — облік руху ма-
теріалів на складах і використання їх у ви-
робництві.

Матеріальні витрати — частина витрат 
виробництва, куди входять витрати на сиро-
вину, основні та допоміжні матеріали, пали-
во, енергію та інші види витрат, прирівняні 
до матеріальних. М. в. є частиною собівар-
тості продукції.

Матеріальні носії секретної інфор-
мації — матеріальні об’єкти, в тому числі фі-
зичні поля, в яких відомості, що становлять 
державну таємницю, відображені у вигляді 
текстів, знаків, символів, образів, сигналів, 
технічних рішень, процесів тощо.

Матеріальні ресурси — економічні ре-
сурси в матеріально-речовій формі.

Матеріальні цінності — уречевлені 
цінності у вигляді майна, предметів, товарів.

Матеріально-відповідальна особа — 
працівник, якому за характером його роботи 
довірено грошові або товарні цінності і на 
якого на підставі укладеного письмового до-
говору покладено певну матеріальну відпові-
дальність за збитки, заподіяні підприємству, 
організації чи установі з його вини. Повну ма-
теріальну відповідальність покладено на ка-
сирів, працівників роздрібної торгівлі, окре-
мих працівників зв’язку, деяких категорій бі-
бліотечних працівників, яким передано під 
звіт для зберігання або для іншої мети товар-
ні цінності. Матеріальна відповідальність по-
кладається і на працівників, винних у недо-
стачі й наднормативних втратах дорогоцін-
них металів, каменів та інших валютних 
цінностей. Матеріально відповідальними вва-
жаються також особи, які з адміністрацією 
підприємства, установи чи орга нізації уклали 
письмовий договір про повну матеріальну 
відповідальність, завідувачі крамниць, аген-
ти, які виконують грошові й товарні операції, 
гардеробники та ін. Матеріально відповідаль-
ними є також водії, які здійснюють централі-
зовану доставку.

Матеріально-технічна база — сукуп-
ність матеріальних речових елементів, засо-
бів виробництва, технологій, енергетичне 
забезпечення, які використовуються і мо-
жуть бути використані у виробничих про-
цесах.

Матеріально-технічна база вироб-
ництва — для підприємств це поняття 
означає виробничі площі, устаткування, 
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енергоозброєність, забезпеченість матері-
альними ресурсами, рівень технології ви-
робничих процесів, організацію праці, ви-
користання досягнень науки у виготовленні 
продукції.

Матеріально-технічна база економі-
ки — поняття, що включає галузеву структу-
ру народного господарства з вирізненням 
основних і допоміжних галузей, оснащеність 
їх засобами виробництва, технологічними 
способами поєднання людини і техніки, 
енергоозброєність, організацію праці, вико-
ристання досягнень науки.

Матрикул — 1) офіційний список лю-
дей, які належать до певної групи, складеної 
за певними ознаками, інтересами (напр., 
список присяжних на суді, список ліцеїстів); 
2) залікова книжка студента.

Матриця сіткова — графічне зобра-
ження процесу підготовки, прийняття і реа-
лізації рішень, де операції, виконання яких 
необхідне для досягнення кінцевої мети, по-
казані в певній технологічній послідовності і 
взаємозалежності. М. с. суміщається з кален-
дарно-масштабною сіткою часу, що має гори-
зонтальні коридори (підрозділи) і верти-
кальні коридори (окремі операції).

Матриця функціональна — один із 
важливих інструментів організаційного про-
ектування, що має форму таблиці і призна-
чений для розмежування обов’язків і прав в 
апараті управління. Вертикальні графи міс-
тять формування функцій (обов’язків), а го-
ризонтальні графи стають пунктами перети-
ну відповідних посадових осіб і підрозділів.

Матрична модель — математична мо-
дель, представлена у формі таблиці, матриці.

Матрична структура управління — 
структура, побудована за функціональним 
принципом; вона передбачає, що за кожною 
службою закріплено певні функції (роботи, 
проекти, обов’язки).

Матричний метод прогнозування — 
метод прогнозування, що ґрунтується на ма-
тричній інтерпретації експертних оцінок 
зв’язків окремих аспектів.

Матьюрита (англ. maturity) — дата на-
стання погашення кредиту або облігації.

Мафія (лат. mafia) — організована гру-
пова злочинність; злочинні об’єднання лю-
дей, пов’язаних між собою, які отримують 
підтримку корумпованих державних чинов-
ників, державних органів. 

Махновщина — повстанський рух 
1918–1921 рр. на Півдні України під прово-
дом Н. І. Махна, спрямований проти німець-
ких окупантів та гетьманату, згодом проти 
Директорії УНР, білогвардійців, більшови-

ків. Ідеологами М. були анархісти. Махновці 
боролися проти будь-яких форм обмеження 
політичної та господарської свободи селян-
ства, за вільний радянський лад. На ґрунті 
цієї боротьби вони неодноразово ставали со-
юзниками більшовиків у відновленні радян-
ської влади, але тричі оголошувалися поза 
законом. Розходження махновського по-
встанства з більшовиками мало глибокий 
соціальний підтекст, який полягав у нега-
тивному ставленні села до політики воєнно-
го комунізму та більшовицької диктатури. 
Ідейно-політична платформа М. втілювала-
ся в гаслі “Вільного радянського ладу”, під 
яким розумілася си стема громадського са-
моуправління та свобода господарської і 
суспільно-політичної діяльності. М. була 
придушена більшовиками.

Машинна графіка — введення, виве-
дення, відображення, перетворення і редагу-
вання графічних об’єктів під управлінням 
ЕОМ. У режимі графічного виводу відобра-
жається різна інформація — від простих гіс-
тограм та інших графіків до складних карт і 
технічних креслень. Комп’ютер може здій-
снювати маніпуляцію інформацією, напр., 
вирівнювати лінії, переміщувати або стира-
ти задані параметри, змінювати масштаб зо-
браження.

Машинна команда — описування опе-
рації (елементарна частина програми), яку 
повинна виконати ЕОМ. Містить код опера-
ції, можливо операнди. Команди поділяють-
ся на арифметичні, логічні і команди вводу–
виводу.

Машинна мова — мова програмування, 
призначена для представлення програм у 
формі послідовності машинних команд.

Машинний носій — магнітна стрічка, 
магнітний диск, на які переносять дані до-
кумента з метою наступної обробки інфор-
мації.

Машинний переклад — переклад за 
допомогою ЕОМ з однієї природної мови на 
іншу. Розрізняють прямий М. п. і М. п. за до-
помогою мови-посередника.

Машинний час — 1) інтервал часу, про-
тягом якого обчислювальна система або тер-
мінал у системі розподілу часу використову-
ється даним користувачем; 2) час роботи 
центрального процесора.

Машино-година — показник часу, про-
тягом якого машину (верстат, агрегат, апа-
рат) використовують у даному виробничому 
процесі.

МБРР — Міжнародний банк рекон-
струкції і розвитку (інша назва — Всесвітній 
банк) — міжнародна кредитна організація, 
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що є спеціалізованою фінансовою устано-
вою Організації Об’єднаних Націй. Надає 
довгострокові кредити за відносно низькими 
ставками (10 % річних) державним і приват-
ним підприємствам при наявності гарантій 
їхніх урядів, направляє кредити у країни, що 
розвиваються, і в регіональні банки для по-
дальшого розподілу. МБРР заснований у 
1945 р., членами його можуть бути країни — 
члени Міжнародного валютного фонду 
(МВФ).

Мега... — у складних словах відповідає 
поняттям “мільйон”, “велетенський”, “гран-
діозний” (напр., мегафон, мегават).

Мегават — одиниця електричної потуж-
ності — мільйон (106) вт.

Мегагерц — одиниця частоти коли-
вань — мільйон (106) гц.

Мегаполіс — найбільша форма міського 
розселення, що утворюється в результаті ін-
теграції головного міста з оточуючими його 
поселеннями, агломераціями.

Мегатенденція — величезні соціально-
економічні, політичні й технологічні зміни, 
що формуються і розвиваються протягом 
тривалого часу (7–10 і більше років), котрі 
здійснюють вплив на розвиток держави, 
груп держав і людства в цілому.

Мегатонна — умовна одиниця потуж-
ності ядерного заряду, яка відповідає потуж-
ності вибуху в один мільйон тонн тринітро-
толуолу.

Мегацикл — мільйон (106) циклів.
Медаліст — власник медалі, особа, наго-

роджена медаллю.
Медаль — металевий знак, здебільшого 

округлої форми, виготовлений на честь яко-
їсь події (історичної, культурної, наукової), 
видатної особи, якогось досягнення для від-
знаки та нагороди осіб, причетних до цих по-
дій, досягнень.

Медальєр — гравер, який виготовляє 
печатки, штампи медалей, відзнак тощо.

Меджліс (араб. — збори, рада) — 
1) парламент у Туреччині; 2) нижня палата 
парламенту в Ірані; 3) народний М. — пар-
ламент у Мальдівській республіці; 4) ви-
борна рада кримськотатарського населення 
України.

Медицина катастроф — галузь меди-
цини та служби охорони здоров’я, яка ви-
вчає медико-санітарні наслідки природних 
техногенних і антропогенних аварій і ката-
строф, що розробляє принципи і організацію 
їх ліквідації, організуюча і безпосередньо 
бере участь у виконанні комплексу ліку-
вально-евакуаційних, санітарно-гігієніч них і 
протиепідемічних заходів, а також в забезпе-

ченні медико-санітарним майном в районі 
надзвичайної ситуації.

Медична діяльність — це регламентова-
на Основами законодавства України про охо-
рону здоров’я, іншими актами законодавства 
з питань охорони здоров’я, нормативно-
правовими актами Міністерства охорони 
здоров’я України діяльність з надання грома-
дянам лікувально-профілактичної допомоги. 
Ліцензування М. д., здійснюється юридични-
ми особами незалежно від організаційно-
правової форми, а також гро ма дянами, що за-
ймаються підприємницькою діяльністю без 
утворення юридичної особи (індивідуальни-
ми підприємцями).

Медіа-план — планування використан-
ня інформаційних каналів, визначення і де-
тальне опрацювання графіка майбутнього їх 
використання.

Медіація — у міжнародному праві один із 
засобів мирного розв’язання міжнародних су-
перечностей, спорів за участю третьої держа-
ви. Третя держава може брати участь у пере-
говорах на прохання обох чи однієї із заінте-
ресованих країн або з ініціативи самої третьої 
держави, організацій, органів і навіть окремих 
осіб. Дії третьої держави можуть мати досить 
активний характер, а саме: вона має право ре-
комендувати умови розв’язання проблем, су-
перечностей, по суті вести з приводу цього пе-
реговори із заінтересованими країнами.

Медіо — термін виконання біржових 
операцій, який припадає на середину місяця 
(на 15 число).

Медресе — середня і вища релігійна 
школа у мусульман у країнах Близького й 
Середнього Сходу.

Межа виробничих можливостей — 
графік у вигляді кривої, що показує граничні 
виробничі можливості економічного суб’єкта.

Межа цін — законодавчо встановлений 
максимальний рівень цін на товари й послу-
ги. Встановлюється з метою обмеження 
зростання цін і підвищення купівельної 
спроможності низькоприбуткових категорій 
населення.

Мезосоціологія — один із розділів су-
часної соціології, який спрямований на ви-
вчення соціальних систем середнього масш-
табу.

Меліоративний кадастр — сукупність 
даних про кількісний і якісний облік стану й 
використання зрошуваних і осушених зе-
мель та всіх основних фондів меліоративно-
го призначення. Містить техніко-економічну 
документацію, відомості про розмір задіяних 
в меліорацію капіталовкладень, ефектив-
ність їх використання.

Мега...
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Меліоративні банки — спеціалізовані 
банки, що здійснюють банківські операції, 
пов’язані з кредитуванням великомасштаб-
них, часом міждержавних, меліоративних 
проектів.

Мелон — сума надзвичайно високих 
прибутків, призначена для розподілу.

Меморандум — 1) в дипломатичній 
практиці — дипломатичний документ держа-
ви, в якому детально викладається фактична 
сторона міжнародного питання, дається ана-
ліз тих чи інших положень, наводиться об-
ґрунтування позиції держави. Ме мо рандум 
може бути двох видів: як додаток до особис-
тої або вербальної ноти з метою скорочення 
її тексту або більш докладного викладу по-
рушеного в ній питання або як самостійний 
документ, який передається особисто або пе-
ресилається з кур’єром; 2) в торгівлі — лист 
з нагадуванням про що-небудь; 3) доповідна 
записка, службова довідка з якого-небудь 
питання; 4) в страхуванні — перерахування в 
полісах (особливо в морських) небезпек, 
страхування від яких не проводиться; умова 
в полісі про звільнення страховика від від-
повідальності за незначну за розміром шко-
ду або шкоду, заподіяну товарам, особливо 
схильним до псування.

Меморандум компанії — документ, що 
приймається установчими зборами акціо-
нерних компаній у Великобританії та США і 
визначає зовнішні відносини компанії, цілі, 
умови функціонування.

Меморіал — 1) меморіально-скульптур-
ний комплекс, що увічнює пам’ять видатних 
подій або людей; 2) пам’ятна книга; 3) бух-
галтерська книга для запису щоденних гос-
подарських операцій.

Меморія — витяг, запис з коротким ви-
кладом суті (змісту) справи (документа).

Мена — 1) спосіб вчинення певних дій, 
спрямований на вирішення будь-якої мети 
за допомогою обміну чогось на щось; 
2) цивільно-правовий договір, спрямований 
на перехід майна у власність. Відповідно до 
цього договору кожна зі сторін зобов’я-
зується передати другій стороні один товар в 
обмін на інший.

Менеджер — професійний керуючий, 
який має спеціальну підготовку з питань 
підприємницької діяльності в економіці, 
праві, соціальній психології, менеджменті і 
володіє певними трудовими навичками. На-
лежить до керівного складу фірм, компаній, 
фінансових установ, банків, культурологіч-
ного бізнесу, наділяється певною виконав-
чою владою, не обов’язково будучи власни-
ком чи акціонером цих установ.

Менеджери лінійні — особи, які діють 
на основі принципу єдності управління і не-
суть повну відповідальність за стан і розви-
ток організації (підприємства) чи її лінійних 
підрозділів (виробничих, постачання, марке-
тингу, продажу). Менеджери лінійні мають 
лінійні повноваження, які забезпечують ке-
рівникам законну владу для управління під-
леглими, право приймати рішення і діяти в 
певних ситуаціях без погодження з іншими 
керівниками. Особливості діяльності мене-
джерів лінійних: часто діють у нестандарт-
них ситуаціях; повністю відповідають за 
стан справ у підпорядкованих підрозділах; 
застосовують особисті якості як засоби 
впливу; мають бути рішучими, відповідаль-
ними керівниками.

Менеджмент (англ. management — 
управління) — вид людської діяльності, сут-
ністю якої є реалізація управлінських функ-
цій (планування, організація, координація, 
облік, контроль, мотивація), спрямованих на 
оптимальне використання ресурсів організа-
ції з метою досягнення запланованих резуль-
татів, що забезпечують постійний розвиток 
організації.

Менеджмент відкриття (англ. man-
agement open) — крок до успіху робочих ко-
манд — обмін інформацією. В організаціях, 
що навчаються, обмін інформацією, дані про 
бюджет (кошторис), прибутки і витрати ра-
ніше були доступні лише вищому керівни-
цтву, а нині відкриті для всіх. За нової пара-
дигми “перебір” інформації менш загрозли-
вий, ніж її недобір. У деяких зарубіжних 
компаніях вся інформація, що надходить, 
сканується на комп’ютері і за деяким винят-
ком доступна кожному спів робітнику. Ана-
логічний підхід практикується стосовно фі-
нансових документів. Працівникам навіть 
радять частіше цікавитися матеріалами ко-
лег. Відкритий менеджмент покликаний 
сприяти формуванню атмосфери довіри, по-
чуття приналежності до організації.

Менеджмент і демократія (англ. 
management and democracy) — О. Тид у пра-
ці “Мистецтво керування” стверджував, що 
менеджери повинні брати на себе активну 
роль у справі роз’яснення суті і цілей демо-
кратії і демократичного суспільства. О. Тид 
сприймав сучасне йому суспільство як су-
спільство великих корпорацій, великих 
шкіл, великих міст і великих урядових за-
кладів. Через масштабність і високий сту-
пінь мобільності працюючі люди приходять 
до єдиної думки про те, як досягти демокра-
тії, рівності і справедливості, як це могло б 
відбуватися в умовах менш урбанізованої 
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еко но міки і меншої концентрації промисло-
вості. Але суть демократії — це загально-
людське прагнення до високої моралі в усіх 
сферах, і гарні керівники покликані відігра-
ти важливу роль у справі реалізації ними 
властивих усім людям устремлінь і сприяти 
зростанню кількості повноцінних особис-
тостей.

Менеджмент і наука (англ. manage-
ment and science) — аспект ефективного ме-
неджменту, на важливість якого вперше 
звернув увагу Тейлор. У його уявленні 
справжня наука управління — це більш ніж 
технічні прийоми, формули і наукові закони, 
це насамперед інтелектуальна революція, 
новий світогляд і нова методологія розгляду 
проблем. Пошук наукових принципів у ме-
неджменті був перерваний появою концепції 
людських відносин, але був продовжений бі-
хевіористами і психологами, потім були 
спроби використати закони природничих 
наук до теорії і практики управління. Мене-
джерів закликали читати, розуміти, давати 
оцінку і використовувати у своїй практиці 
звіти біхевіористських досліджень в органі-
заціях. Водночас багато чого, з чим має спра-
ву менеджер, — символічні дії, міфи та ін. — 
не піддається науковому аналізу в традицій-
ному розумінні, більшість наукових теорій 
управління не можна застосувати в конкрет-
них ситуаціях, що дає підставу з погляду 
людського фактора вважати менеджмент 
скоріше мистецтвом, ніж наукою.

Менеджмент кадровий — система ор-
ганізації управління персоналом. Виконує 
функцію управління з метою координації 
(узгодження) дій у галузі кадрової роботи. 
Ядром менеджменту кадрового є менеджери 
з кадрів — керівники (керуючі) служб ка-
дрів, підготовки кадрів, соціального розви-
тку, організації праці різного рівня управлін-
ня. Менеджмент кадровий — це сукупність 
принципів, методів, засобів і форм управлін-
ня персоналом, які розробляють і застосову-
ють з метою підвищення ефективності ка-
дрової роботи.

Менеджмент маркетингу — організо-
вана координаційна система планування, 
управління і контролю усіх маркетингових 
операцій, починаючи від розробки концеп-
ції, гіпотези, постановки завдань маркетин-
гу, складання програми і стратегії марке-
тингу, включаючи визначення шляхів і за-
собів її реалізації, закріплення за цими 
програмами, її складовими виконавчого 
персоналу, а також супервайзинг маркетин-
гових операцій і контроль за ходом вико-
нання.

Менеджмент: наукові підходи (англ. 
management scientific approach) — 1) адміні-
стративний підхід (англ. аdministrative 
approach) — віддається перевага регламента-
ції функцій, прав, обов’язків, нормативів 
якості, витрат, тривалості елементів системи 
менеджменту в нормативних актах (накази, 
розпорядження, вказівки, стандарти, ін-
струкції, положення); 2) відтворювальний 
підхід (англ. reproductive approach) — перед-
бачає орієнтацію на постійне оновлення ви-
робництва товарів для задоволення потреб 
конкретного ринку з меншими сукупними 
витратами на одиницю корисного ефекту. 
Елементами відтворювального підходу до 
менеджменту є: а) застосування випереджа-
ючої бази порівняння при плануванні понов-
лення об’єкта; б) трактування закону еконо-
мії часу як економії суми минулої, живої та 
майбутньої праці за життєвий цикл об’єкта 
на одиницю його корисного ефекту; в) роз-
гляд у взаємозв’язку відтворювального ци-
клу моделей об’єкта, що випускається, про-
ектується та розробляється на перспективу; 
г) пропорційне за якістю та кількістю відтво-
рення елементів зовнішнього середовища; 
3) динамічний підхід (англ. dynamic ap-
proach) — об’єкт управління розглядається в 
діалектичному розвитку, в причинно-на-
слідкових зв’язках та суппідлеглості. Перед-
бачає проведення ретроспективного аналізу 
за 5–10 і більше минулих років та перспек-
тивного аналізу (прогнозу); 4) інтеграційний 
підхід (англ. integrate approach) — націлений 
на дослідження та посилення взаємозв’язків: 
а) між окремими підсистемами та елемента-
ми системи менеджменту; б) між стадіями 
життєвого циклу об’єкта управління; в) між 
рівнями управління по вертикалі; г) між 
суб’єктами управління по горизонталі; 
5) кількісний (математичний) підхід (англ. 
quantity approach) — полягає у переході від 
якісних оцінок до кількісних за допомогою 
математичних, статистичних методів, інже-
нерних розрахунків, експертних оцінок, си-
стеми балів тощо. Керують цифрами, а не 
словами; 6) комплексний підхід (англ. 
complex approach) — враховує технічні, еко-
логічні, економічні, організаційні, соціальні, 
психологічні та інші аспекти менеджменту в 
їх взаємозв’язку; 7) маркетинговий підхід 
(англ. marketing approach) — передбачає орі-
єнтацію керуючої підсистеми при вирішенні 
будь-яких завдань на споживача. Пріоритети 
вибору критеріїв маркетингу: а) підвищення 
якості об’єкта відповідно до потреб спожива-
чів; б) економія ресурсів у споживачів за ра-
хунок підвищення якості; в) економія ресур-
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сів у виробництві за рахунок фактора масш-
табу виробництва, науково-технічного 
прог ре су, застосування системи менеджмен-
ту; 8) нормативний підхід (англ. normative 
approach) — полягає у встановленні нормати-
вів управління по всіх підсистемах менедж-
менту. Нормативи повинні встановлюватись 
по найважливіших елементах: а) цільової 
підсистеми (показники якості та ресурсо-
місткості товару, параметри ринку, показники 
організаційно-технічного рівня виробництва, 
соціального розвитку колективу, охорони на-
вколишнього середовища); б) функці она-
льної підсистеми (нормативи якості планів, 
організованості системи менеджменту, якості 
обліку та контролю, нормативи стимулюван-
ня якості праці); в) забезпечувальної підси-
стеми (нормативи забезпеченості працівни-
ків та підрозділів всім необхідним для нор-
мальної праці, виконання цілей та завдань, 
які стоять перед ними, нормативи ефектив-
ності використання різноманітних ресурсів). 
Нормативи повинні відповідати вимогам 
комплексності, ефективності, обґрунтова-
ності, перспективності (за часом та масшта-
бом використання); 9) поведінковий підхід 
(англ. ehavioral approach). Метою його є на-
дання допомоги працівнику в усвідомленні 
своїх власних можливостей, творчих зді-
бностей на базі застосування концепцій по-
ведінкових наук до побудови системи управ-
ління підприємством. Від підвищення ефек-
тивності використання людських ресурсів 
підприємства залежить його велика продук-
тивність і конкурентоспроможність; 10) про-
цесний підхід (англ. process approach). Функ-
ції управління розглядаються як взаємопо-
в’язані; процес управління, як загальна сума 
всіх функцій, безперервних взаємопов’я-
заних дій; 11) функ ціональний підхід (англ. 
functional approach). Розглядає потреби лю-
дей як сукупність функцій, які треба викона-
ти для їх задоволення. Після встановлення 
функцій створюється кілька альтернативних 
об’єктів для виконання цих функцій та оби-
рається той з них, який потребує мінімум су-
купних витрат на життєвий цикл об’єкта на 
одиницю його корисного ефекту. При засто-
суванні функціонального підходу до менедж-
менту, коли стають на точку зору споживачів, 
іноді створюють зовсім нові оригінальні 
об’єкти. При застосуванні альте рнативного — 
предметного — підходу вдосконалюється іс-
нуючий об’єкт, що, як правило, не забезпе-
чує його конкурентоспроможності; 12) си-
стемний підхід (англ. functional approach). 
Будь-яка система (об’єкт) розглядається як 
сукупність взаємопов’язаних елементів, яка 

має “вихід” (мету), “вхід”, зв’язок із зовніш-
нім середовищем, зворотний зв’язок, “про-
цес” у системі. Із застосуванням системного 
підходу до проблеми спочатку формулюєть-
ся “вихід” системи, аналізується вплив зо-
внішнього середовища на систему, налаго-
джується висока якість “входу” та забезпечу-
ється відповідність якості “процесу” 
вимогам “входу”; 13) ситуаційний (імовір-
нісний) підхід (англ. situate approach) — від-
стоювання правомірності існування різних 
типів системи менеджменту (від жорстко ре-
гламентованих до організаційно мобільних) 
і акцентування уваги на важливості “ситуа-
ційного мислення”. Керівник мусить мати 
знання і навички, які б дали йому змогу 
швидко приймати рішення в ситуаціях із 
різним складом конкретних обставин, умов, 
можливостей. Імовірнісний підхід тут дає 
змогу враховувати не тільки особливості 
конкретного колективу чи організації, але й 
специфіку культури регіону, його культурні 
традиції. 

Менеджмент співучасті — такий тип 
управління, що заохочує працівників до 
участі в ухваленні рішень і справах, що по-
значаються на їхній роботі. Дехто твердить, 
що це етичний курс більшості організацій, 
які надають підлеглим більше контролю й 
відповідальності з метою участі підлеглих у 
визначенні цілей і використання їхніх ідей 
для проведення змін, зростання самостій-
ності у виборі робочих завдань і формування 
робочих груп, в яких співпрацівники беруть 
участь на рівних правах.

Менеджмент стратегічний — система 
заходів управлінської діяльності фірми, кор-
порації з розробки концепцій, довгостроко-
вих програм, визначення політики, тактики, 
орієнтирів, шляхів та засобів щодо зміцнен-
ня позицій на ринку, досягнення зростання 
ефективності.

Менеджмент, сфера теорії і практи-
ки (англ. management, field of theory and 
practice) — напрям теоретичних досліджень 
і практики управління, еволюції економіч-
них і соціальних інститутів, що так чи інак-
ше мають відношення до проблем управлін-
ня. Фоллет називає дві обов’язкових умови, 
за наявності яких можна говорити про ме-
неджмент як самостійну професію: він має 
розвиватися на науковій основі і його знан-
ня мають бути використані в інтересах ін-
ших. Обидві ці вимоги були виконані з ча-
сом, і тепер суспільство одержує великі ви-
годи від високого професіоналізму 
мене джерів і менеджменту як особливої 
форми діяльності.

Менеджмент, сфера теорії і практики



380

Менеджмент фінансовий — система 
комплексного управління фінансовими ре-
сурсами організацій, фірм, починаючи від 
визначення схем фінансової структури, її 
складу, обсягів, фінансових коштів; виявлен-
ня основних і альтернативних джерел надхо-
дження фінансових ресурсів, оцінки їхньої 
структури, включаючи вибір механізмів, їх 
ефективний розподіл, реалізацію та вико-
ристання.

Менеджмент цільовий — система 
управлінських рішень, заходів щодо визна-
чення виробничих завдань, програм для 
окремих структур фірми, певних виконав-
ців, не вдаючись до дрібних деталей техніч-
них, технологічних рішень. Цей метод дещо 
суперечить прямому чи командному ме-
неджменту, коли виконавці нижчого рівня 
управління одержують детальні, часом 
дріб’язкові інструкції щодо їхніх дій у кон-
кретній ситуації.

Менеджмент якості — це координова-
на діяльність з управління та керування ді-
яльністю організації стосовно якості, що пе-
редбачають запровадження: політики та за-
вдань у сфері якості, планування якості, 
управління якістю, забезпечення якості, по-
ліпшення якості.

Менталітет (від лат. mens, mentis — ро-
зум і alis — інші) — характерна для конкрет-
ної культури (субкультури) специфіка пси-
хічного життя людей, детермінована, в пер-
шу чергу, економічними і політичними 
обставинами і має надсвідомий характер. 
Менталітет характеризує психологічні осо-
бливості великих спільнот людей (етносів, 
націй, різних соціальних шарів), що живуть 
в певний історичний період. Він формується 
шляхом їх соціалізації і виявляє пряму за-
лежність від виховання, засобів масової ко-
мунікації, традицій (звичаїв), а також інших 
чинників суспільного життя.

Ментальний профіль українства — 
сукупність диспозицій, закладених на фун-
даментальному рівні, що може реплікува-
тись і модифікуватись у міру його рефлексії 
у процесі соціалізації (адаптації) особистості 
у соціумі і передаватись наступному поко-
лінню (дітям) як фундамент (але вже моди-
фікований соціалізованими батьками та від-
рефлексований) для соціалізації нового по-
коління і так далі в процесі історії України. 
Ментальний профіль може бути схарактери-
зований через ментальні атрибуції — само-
приписувані або ж зовнішньоприписувані 
властивості тієї чи іншої етносоціальної 
спільноти, що полягають у специфічних спо-
собах репрезентації дійсності, пов’язаних як 

з феноменологічним, так і з ідеологічним ві-
дображенням і конструюванням соціальних 
смислів.

Ментальність — специфічний спосіб 
уявлення етносом свого внутрішнього світу і 
зовнішніх обставин. Створюється під впли- 
вом багатовікових культурно-історичних,  
геополітичних, природно-кліматичних та ін-
ших чинників. Менталітет — це характер та 
лад людського мислення, що реалізується на 
рівні свідомості, але базується на структур-
них елементах сфери підсвідомого, що вклю-
чають в себе архетипи як окремої особистос-
ті, так і етносу в цілому цієї складної філо-
софської, історичної та соціологічної 
категорії. Але буде слушним зазначити, що 
соціальна М. несе в собі відбиток логічно не-
осмислених історичних традицій, успадко-
ваних від попередніх поколінь стилів та ти-
пів поведінки, особливостей мислення, рис 
національного характеру, світогляду, релігії 
тощо. Тут мається на увазі комплекс усіх 
елементів душі народу як психічної поді-
бності людей, що породжує об’єктивний “ав-
томатизм” інтелектуального та духовного 
життя. Інакше кажучи, менталітет (людини) 
та М. (суспільства, народу) — це душа, спе-
цифічне інформаційно-енергетичне поле, що 
охоплює емоційний, інтелектуальний та ду-
ховний рівні життєдіяльності розгорнутої 
соціальної системи. Природне і культурне, 
раціональне (інтелектуальне) і підсвідоме 
(інтуїтивне), індивідуальне і суспільне — все 
це “перетинається” та постійно взаємодіє на 
рівні менталітету і здобуває кінцеву змістов-
ну складову на вищих — духовному, мораль-
ному та релігійному — рівнях.

Меню — 1) перелік страв з вказанням 
ціни, що пропонуються споживачеві у під-
приємствах громадського харчування (їдаль-
нях, ресторанах, кафе та ін.); 2) програми або 
функції, що пропонуються користувачеві на 
вибір; 3) переносно — перелік дій, операцій, 
послуг, що надаються сервісними та інформа-
ційними службами; 4) список варіантів на 
екрані дисплею, що дає можливість операто-
ру задати наступну дію за вибраним варіан-
том на терміналі.

Мер (фр. maire, англ. mayor) — вища по-
садова особа в муніципалітетах США, Вели-
кобританії, Франції і ряду інших держав. Як 
правило, мер обирається самим муніципалі-
тетом, іноді — безпосередньо населенням, в 
деяких країнах він призначається або за-
тверджується на посаді центральним уря-
дом. Мер представляє муніципалітет, голо-
вує на її засіданнях. У Франції і деяких ін-
ших державах він, будучи також Урядовим 
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агентом, очолює муніципальну адміністра-
цію. Мер відповідає за підготовку і виконан-
ня муніципального бюджету, призначає на 
муніципальні посади, спрямовує роботу апа-
рату. Деякі свої повноваження, наприклад, 
по реєстрації актів цивільного стану, мер 
здійснює як представник центральної влади. 
У Великобританії і в частині міст США 
мери виконують в основному представниць-
кі та належні голові функції; найважливішу 
роль у муніципальному виконавчому апара-
ті цих країн відіграють клерки муніципаль-
них рад (Великобританія) і муніципальні 
керуючі (США).

Мерджер (англ. merger) — повне захо-
плення однієї компанії іншою, при якому 
остання втрачає статус корпорації. Існує три 
форми виникнення: 1) компанія “А” може 
купити основні фонди компанії “Б”; 2) ком-
панія “А” може купити пай акціонерного ка-
піталу компанії “Б”; 3) компанія “А” може 
стати холдинговою щодо компанії “Б”.

Мережа передачі даних — сукупність 
ланцюгів передачі даних і комутуючих при-
ладів, що дає змогу здійснювати взаємне 
сполучення прикінцевого пристрою даних.

Меритократія (від лат. meritus — гід-
ний і грец. kratos — влада; букв. — влада 
найбільш обдарованих) — одна з елітарних 
концепцій у західній політичній науці, в 
основу якої покладено принцип індивіду-
альної заслуги у здійсненні політичної вла-
ди і соціального управління. Прибічники 
цієї концепції виходять з того, що в умовах 
НТР, на відміну від “принципу приписуван-
ня”, на основі якого в минулому до влади 
приходили внаслідок шляхетного похо-
дження або наявності капіталу, а також за-
мість традиційної демократії — правління 
за допомогою організованої більшості, — 
має прийти М., тобто правління осіб, які 
мають особливі здібності і чесноти, високі 
інтелектуальні якості та кваліфікацію, що 
відповідають потребам НТР. Ідея М., на 
думку її прихильників, органічно виходить 
з класичного принципу лібералізму — “рів-
ності можливостей”. Термін “М.” введено в 
науковий обіг англійським соціологом М. 
Янгом у 1958 р., який у формі технократич-
ної утопії виклав її ідеї у праці “Піднесення 
меритократії: 1870–2033”.

Мерія (фр. mairie) — назва міської адмі-
ністрації, що є виконавчим органом держав-
ної влади. 

Меркантилізм (англ. mercantilism) — 
напрям в економічній науці, за яким багат-
ство нації визначається в золоті та інших 
благородних металах (срібло, плат. та ін.). 

Тому вважалося, що економічна політика 
має бути спрямована на залучення в країну 
дедалі більшої кількості благородних мета-
лів, досягнення активного сальдо торговель-
ного балансу, втручання держави в еконо-
мічне життя.

Меркантильний — 1) торговельний, ко-
мерційний, підприємливий; 2) переносно-
комерційний, корисливий, гендлярський, 
той, що ставить свої корисливі матеріальні 
вигоди понад усе.

Меркантильність — 1) надзвичайна, 
дріб’язкова ощадливість; 2) переносно — ко-
рисливість, гендлярство, пов’язане з матері-
альною вигодою.

Мертва комісія — плата за зафрахтова-
ні, але не використані місця на судні.

Мертва рента — орендна оплата, внесе-
на за невикористану нерухомість.

Мертва точка — рівень виробництва, за 
якого підприємство здатне відшкодувати всі 
витрати і починає одержувати прибуток.  
М. т. є рівнем випуску продукції, що харак-
теризує мінімально допустимий поріг актив-
ності підприємства, фірми.

Мерчандайзинг — підготовка товарів 
до продажу в роздрібній торгівлі; комплекс 
заходів, спрямованих на залучення потяг 
уваги покупців, наприклад, розміщення то-
варів в торговому залі, оформлення торго-
вельних прилавків, розміщення рекламних 
проспектів, плакатів.

Мета — загальне твердження, що описує 
бажану ситуацію (наприклад, поліпшення 
добробуту громадян країни), якої можна до-
сягти тільки завдяки об’єднанню зусиль, чи 
проекту, чи програми.

Мета кадрової роботи — формування 
нової людини з високою відповідальністю за 
доручену справу, сучасним економічним 
мисленням, високою кваліфікацією, розви-
нутим почуттям власної гідності.

Мета-оцінювання — різновид оціню-
вання, що проводиться з метою перевірки 
якості вже проведеного оцінювання та робо-
ти фахівців з оцінювання, дотримання стан-
дартів якості при проведенні оцінювання. 
Термін також вживається для позначення 
узагальнюючого аналізу результатів подіб-
них оцінювань.

Мета розроблення державних ці-
льових програм — сприяння реалізації 
державної політики на пріоритетних напря-
мах розвитку держави, окремих галузей 
економіки та адміністративно-територіа-
льних одиниць; забезпечення концентрації 
фінансових, матеріально-технічних, інших 
ресурсів, виробничого та науково-техніч-
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ного потенціалу, а також координації діяль-
ності центральних і місцевих органів вико-
навчої влади, підприємств, установ та орга-
нізацій для розв’язання найважливіших 
проблем. 

Метаінформація — інформація про 
способи і методи переробки інформації або 
про те, де знайти інформацію. Напр., у бі-
бліотеках каталог являє собою метаінфор-
мацію стосовно інформації, що міститься у 
книгах.

Металева теорія грошей — теорія, 
згідно з якою гроші ототожнюються з доро-
гоцінними металами, використаними для їх 
виготовлення.

Металевий грошовий стандарт — 
благородні метали (золото, срібло, окремі 
метали іридієво-платинової групи — пала-
дій, іридій, осмій та ін.), що становлять зна-
чну частину валютних резервів країн. Золо-
то і срібло історично виконують роль еквіва-
лентного грошового товару.

Метамова — мова, що використовуєть-
ся для описання інших мов.

Метапрограма — програма, яка опра-
цьовує інші програми, маніпулюючи ними 
як об’єктами даних. Усі комп’ютери є мета-
програмами.

Метафайл — файл, що використовуєть-
ся в графічних системах для довготерміно-
вого збереження і передачі графічної інфор-
мації.

Метод (англ. method) — спосіб досягнен-
ня якої-небудь мети, вирішення конкретного 
завдання або ж сукупність прийомів освоєн-
ня дійсності. Звідси методичний — здійсню-
ваний за певним планом, дуже послі дов ний, 
систематичний.

Метод “адренограм” — спосіб визна-
чення біотипів людини встановленням 
співвідношення в її організмі гормонів 
адреналіну і норадреналіну, яке у людей різ-
ного віку й у різних ситуаціях (у т. ч. стресо-
вих) є різним. Запропонований В. Васильє-
вим.

Метод аналізу документів — один з 
основних методів дослідження психології, 
що передбачає оцінку особистості, груп лю-
дей на основі аналізу документів (автобіо-
графій, особових справ, протоколів тощо).

Метод аналогічний — метод управлін-
ня, що ґрунтується на використанні наявно-
го досвіду вирішення подібних управлін-
ських ситуацій. Ефективність використання 
М. а. залежить від завчасного пошуку анало-
гічної ситуації, тобто від наявності відомос-
тей про досвід даного та інших суб’єктів під-
приємництва і нагромадження інформацій-

ного потенціалу підприємницької діяльності 
шляхом збору та аналізу інформації, що над-
ходить із зовнішнього та внутрішнього се-
редовища.

Метод вилучення та ін’єкцій — ви-
значення рівновагового чистого національ-
ного продукту шляхом встановлення вели-
чини його обсягу, за якого розмір вилучення 
дорівнює розміру ін’єкцій. Ін’єкції — додат-
кові інвестиції в економіку, вилучення-
відплив капіталу.

Метод витрати-випуск — метод зістав-
лення витрат на виробництво продукції і її 
випуск, що використовується в моделях 
типу міжгалузевого балансу.

Метод впливу — метод управління дис-
циплінарного, розпорядчого та організа-
ційно-стабілізуючого характеру (див. також 
“Адміністративні методи управління”).

Метод Дельфі (англ. Delphi method) — 
метод формування стратегій шляхом індиві-
дуальних експертних оцінок для часової 
шкали прогнозованого розвитку подій із на-
ступним залученням подальших оцінок на 
основі вже зроблених і т. д., поки не буде до-
сягнутий консенсус.

Метод критичного шляху — прийнят-
тя рішень у процесі проектування, плануван-
ня, виходячи з тривалості найдовших критич-
них відрізків у сітьовому графіку робіт.

Метод моментних спостережень — 
спосіб реєстрування фактів на певну дату 
або момент. Моментні спостереження здій-
снюють тоді, коли досліджуване явище не 
характеризується швидкими змінами. Напр., 
зміни у складі населення, у розподілі його за 
соціальними ознаками, статтю, віком та ін. 
Вони можуть бути добре відображені при 
повторенні перепису населення через більш-
менш тривалі проміжки часу. Класичними 
взірцями моментних спостережень є й такі 
переписи, за яких усі статистичні одиниці 
об’єкта спостереження реєструються за ста-
ном на встановлену дату і годину, так званий 
критичний момент перепису. Моментні спо-
стереження дають вихідні дані для обчис-
лень, які провадяться на підставі поточного 
спостереження, вони уточнюють і доповню-
ють поточне спостереження, яке не можна 
проводити за такою широкою програмою, як 
моментне. Тому показники, що не охоплені 
поточним обліком, реєструються під час мо-
ментних спостережень.

Метод Монте-Карло (англ. Monte-
Carlo method) — змістовно він пов’язаний із 
визначенням характеристик випадкових 
процесів, що моделюються. Популярність 
цього методу визначається насамперед тим, 
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що він є основою для моделювання склад-
них процесів (технологічних і економічних) 
за допомогою ЕОМ. На практиці дуже часто 
буває, що ми багато знаємо про деталі про-
цесу який нас цікавить, але майже нічого не 
можемо сказати про його поведінку загалом, 
хоча саме вона і становить для нас найбіль-
ший інтерес. У зв’язку з цим постає запитан-
ня, як за локальним поводженням процесу 
визначити його інтегральні властивості. Ви-
користання методу Монте-Карло є ефектив-
ним інструментом при вирішенні такого 
роду завдань.

Метод морфологічний — метод, роз-
роблений відомим американським астроно-
мом Ф. Цвінкі у 1942 р. Під морфологією 
розуміють структуру і форми об’єкта техніч-
ної творчості. Основні принципи методу: 
всебічний аналіз явища; проведення дослі-
дження з самого початку і продовження його 
навіть тоді, коли всі вважають, що немає сен-
су просуватися вперед; нічого не вважати не-
можливим доти, доки це не буде твердо до-
ведено і всебічно аргументовано. Суть мето-
ду полягає в побудові таблиць, які повинні 
охопити всі мислимі варіанти. М. м. був 
успішно використаний Ф. Цвінкі для розв’я-
зання технічних завдань в американських 
ракетних розробках.

Метод послідовних обмежень (англ. 
successive limited comparisons) — в інкремен-
тальному аналізі один зі способів прийняття 
рішень, за якого немає чітко сформульова-
них цілей, як це в нормативній теорії при-
йняття рішень. Замість цього особи, які при-
ймають рішення, зайняті одночасно пошу-
ком як самої мети, так і способів її 
до сягнення. У той час як у нормативній тео-
рії політичні рішення сприятливі, якщо вони 
ведуть до досягнення мети, у м. п. о. рішення 
прийнятні тоді, коли з цього приводу досяг-
нута домовленість між ключовими фігурами 
в даній організації про характер прийнятих 
рішень.

Метод ранжирування — оцінка рекла-
ми споживачами або експертами, котрі при-
своюють відповідне місце (ранг) кожному із 
запропонованих рекламних варіантів.

Метод реактивного реагування — 
метод управління, який базується на поло-
женні про те, що кожна ситуація викликає 
виключно одну реакцію, напр., коли ситуа-
ція характеризується чіткими, притаманни-
ми лише їй причинно-наслідковими зв’я зка-
ми, що дає змогу легко формалізувати подію 
і оперативно прийняти однозначне рішення.

Метод середньої ціни — метод розра-
хунку вартості, витрат, що випливає з серед-

ньої ціни одиниці товару, продукції, помно-
женої на кількість одиниць.

Метод синектики — метод, розробле-
ний Вільямом Гордоном. На його думку, іс-
нують два види механізмів творчості: поо-
пераційні процеси (некеровані) — інтуїція, 
натхнення тощо; операційні — використан-
ня різних видів аналогій. Застосування різ-
них видів аналогій забезпечує підвищення 
ефективності творчості, створює сприятли-
ві умови для виявлення неопераційних ме-
ханізмів. Аналогія є робочим механізмом 
для вироблення нового погляду на завдан-
ня: 1) пряма аналогія — будь-яка аналогія; 
2) особиста спроба поглянути на завдання, 
ототожнюючи себе з об’єктом і увійшовши 
в його образ; 3) символічна — знаходження 
короткого символічного опису завдання чи 
об’єкта; 4) фантастичне викладення завдан-
ня в термінах і поняттях казок, міфів, ле-
генд.

Метод сировинних балансів — зістав-
лення обсягів відходів виробництва із здат-
ністю навколишнього середовища абсорбці-
ювати ці відходи. Спрямований на охорону 
навколишнього середовища.

Метод структурування функції 
якості (QFD — Quality Function Deploy-
ment) — систематизований шлях вивчення 
потреб та побажань споживачів через роз-
гортання функцій і операцій у діяльності 
компанії із забезпечення якості на кожному 
етапі життєвого циклу створюваного про-
дукту, який би гарантував отримання кінце-
вого результату, що відповідає очікуванням 
споживачів.

Метод умовних одиниць — спосіб ви-
раження загальної кількості одиниць, про-
дукції чи робіт кількох видів в одиницях од-
ного виду, прийнятих за умовні. За цим ме-
тодом різні натуральні (фізичні) одиниці 
переводять у порівнюваний вид і визнача-
ють загальний їх обсяг в умовно-
натуральному вигляді. Співвідношення по-
рівнюваних ознак різних натуральних оди-
ниць визначають коефіцієнтами, за 
до по могою яких кількість кожного виду 
продукції виражається в умовних одиницях. 
Умовні вимірники застосовують в обліку 
продукції промисловості, де, напр., виробле-
ні консервні банки різної місткості перево-
дяться в умовні місткістю 353,4 см3, види па-
лива — в умовні 7000 ккал/кг, мило в умовне 
40 %. У поліграфічній промисловості обсяг 
друкованого твору виражають в обліково-
видавничих аркушах (40 000 друкованих 
знаків). Умовні вимірники застосовують і в 
інших галузях. Найчастіше їх використову-
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ють при економічних та статистичних розра-
хунках.

Метод управління (англ. management 
method) — спосіб, прийом або сукупність 
прийомів, спрямованих на інтереси людей, а 
через них на матеріальне виробництво для 
досягнення мети.

Метод утворення ринковий — рівень 
цін, зумовлений попитом і пропозицією то-
вару на ринку, показниками кон’юнктури.

Метод фіфо — 1) метод бухгалтерсько-
го обліку товарних запасів, згідно з яким 
вони фіксуються в грошовому виразі за ціна-
ми першої партії цих товарів; 2) метод роз-
рахунку процентів за вкладами при достро-
ковому вилученні з банку частини їх. Перед-
бачається, що розрахунок проводиться з 
першої суми, прийнятої на вклад.

Метод ціноутворення адміністра-
тивний — метод, за яким встановлення цін 
відбувається адміністративним шляхом.

Метод ціноутворення витратний — 
метод, при використанні якого в ціну закла-
даються витрати виробництва.

Метод ціноутворення контрактний — 
рівень ціни обумовлюється контрактом.

Метод ціноутворення параметрич-
ний — розрахунок цін провадиться з ураху-
ванням параметрів якості товару.

Методи визначення цін (англ. рrice 
definition methods) — 1) на базі витрат та рен-
табельності товару; 2) на базі встановлення 
норми прибутку; 3) на базі експертної оцін-
ки якості товару та попиту на нього; 4) на 
базі динаміки цін конкурентів; 5) на базі за-
критих торгів; 6) матеріально-статистичні 
методи.

Методи Г. Тагуті — комплекс підходів 
до управління якістю, спрямованих на реа-
лізацію ідеї підвищення якості в разі плану-
вання продукції з урахуванням варіацій і 
невизначеності. Під час застосування цих 
методів акцент робиться на так зване неви-
робниче регулювання якості (у процесі пла-
нування експерименту) та використання 
“функції втрат Тагуті”, за допомогою якої 
можливо розрахувати величину втрат якос-
ті у вартісному вигляді за відхилення від 
цільового значення показників якості.

Методи організації виробництва 
(англ. methods of production organization) — 
потоковий — метод, заснований на ритміч-
ній повторюваності узгоджених в часі та в 
просторі основних, допоміжних та обслуго-
вуючих виробничих операцій, які викону-
ються на спеціалізованих робочих місцях, 
що розташовані по ходу технологічного про-
цесу.

Методи параметричні (англ. рara-
metric methods) — методи прогнозування еле-
ментів корисного ефекту, витрат та інших 
показників, які засновані на встановленні за-
лежності між параметрами об’єкта та 
організаційно-технічного рівня виробни-
цтва, з одного боку, та корисним ефектом або 
елементами витрат — з другого. 

Методи підбору керівників. Такими 
методами є: 1) прогностичні (вивчення 
особової справи та інших документів, бесі-
да, вивчення громадської думки, психоло-
гічне тестування, експертні оцінки та ін.); 
2) практичні (тимчасове заміщення керів-
ника на період його відсутності, стажуван-
ня, дублерство тощо); 3) лабораторні (діло-
ві ігри, розбір конкретних господарських 
ситуацій, соціально-психологічний тре-
нінг).

Методи прийняття рішень (англ. 
methods of decisionsmaking) — сукупність 
норм, правил, прийомів аналізу об’єктів та 
діяльності суб’єктів управління (колегіаль-
них органів та керівників) при виробленні 
оптимального варіанту вирішення проблеми 
шляхом прийняття управлінського рішення. 
Особливістю прийняття управлінських рі- 
шень у сфері публічних відносин є числен- 
ність і неоднорідність управлінських ситуа- 
цій, суб’єктів та об’єктів управління, різно- 
манітних зв’язків між ними, неможливість в 
багатьох випадках однозначно визначити 
критерії ефективності, а також високий сту-
пінь динамізму змін вищезазначених факто-
рів впливу на ефективність державно-
управлінських рішень у процесі задоволення 
потреб суспільства. Адже, за словами Плато-
на, “державу створюють наші потреби”. Най-
більш поширеними моделями прийняття 
управлінських рішень залежно від ступеня 
визначеності проблемної ситуації є задо-
вольняюча, нарощувана та раціональна. За-
довольняюча модель реалізується шляхом 
обрання з усіх альтернатив тієї, що найбіль- 
шою мірою відповідає інтересам та крите- 
ріям суб’єкта, що приймає рішення. Наро- 
щувана модель реалізується через перетво- 
рення невеликими кроками. Вживається у 
разі недостатності інформації, браку часу та 
наявності плюралістичних інтересів зацікав-
лених сторін. Раціональна модель реалізу-
ється через досягнення найкращих результа-
тів за найменших витрат. Приймається в 
умовах достатньої визначеності умов, мети 
та критеріїв.

Методи психології кадрової робо-
ти — засоби соціально-психологічного пі-
знання закономірностей і особливостей ро-

Метод управління
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боти з персоналом. Їх поділяють на: 1) методи 
емпіричного дослідження (спосте ре ження, 
бесіда, вивчення документів, тестування, 
експеримент); 2) методи моделювання (апа-
ратурні, знакові тощо); 3) управлінсько-ви-
хо в ні, або активні, методи (ситуа ційно-
рольові ігри, соціально-психо логічний тре-
нінг тощо).

Методи статистичного управління 
якістю — комплекс методів статистичного 
аналізу, спрямованих на забезпечення ста-
більності процесів і зменшення їх варіабель-
ності. До складу цієї групи методів належать 
7 простих інструментів контролю якості та  
7 інструментів управління якістю.

Методи “Точно-Вчасно” (Just-in-
Time) — сукупність методів підвищення 
якості робіт і обслуговування за рахунок та-
кої організації функціонування виробничої 
системи, за якої всі матеріали, комплектуючі 
та напівфабрикати, необхідні для здійснення 
виробничих операцій, подаються саме в да-
ний час для забезпечення випуску продукції 
відповідно до виробничої програми.

Методи управління — способи впливу 
управляючої системи на управлінські 
об’єкти громадської діяльності (суб’єкта на 
об’єкт). Розрізняють методи прямого і не-
прямого впливу, об’єктивні та суб’єктивні, 
формальні й неформальні. Всі вони взаємо-
пов’язані і взаємодіють.

Методи управління персоналом — 
спеціальні прийоми, що використовуються в 
роботі з персоналом. Виокремлюють три 
основні їх групи: 1) економічні; 2) органі-
заційно-розпорядчі; 3) соціально-психо ло-
гічні. Економічні М. у. п. — прогнозування і 
планування кадрової роботи, розрахунок ба-
лансу робочих місць і трудових ресурсів, ви-
значення основної і додаткової потреби в ка-
драх, а також джерел її забезпечення тощо. 
Організаційно-розпорядчі — різні способи 
впливу на працівників. Ґрунтуються на ви-
користанні встановлених організаційних 
зв’язків, правових положень і норм (напр., 
на правилах внутрішнього трудового розпо-
рядку, положеннях про порядок проведення 
атестації або вивільнення працівників та 
ін.). Соціально-психологічні — конкретні 
прийоми і способи впливу на процес форму-
вання і розвитку трудового колективу і 
окремих працівників.

Методи ціноутворення — способи 
встановлення цін на товари.

Методизм — принцип послідовності, 
який простежується в позиції наукового до-
слідника, в манері викладу. Послідовність у 
викладі чогось, здобуття великого авторитету.

Методика — 1) конкретизація методу, 
доведення його до чіткого опису способу 
здійснення розробок, розрахунків, прогно-
зів, оцінок кон’юнктури тощо; 2) розділ тео-
рії, науки, практичної педагогіки, що вивчає, 
узагальнює і складає правила і методи ви-
кладання певної науки, якогось навчального 
предмета. 3. Узагальнення досвіду, способів, 
підходів, технологічних прийомів здійснен-
ня завдань, реалізації планів, програм.

Методологія (англ. methodology) — 
вчення про науковий метод пізнання й пе-
ретворення світу, його філософська, теоре-
тична основа. Сукупність прийомів дослі-
дження, що застосовуються в будь-якій 
науці відповідно до специфіки об’єкта її 
пізнання.

Методологія ABC/ABM (Activity 
Based Costing/Activity Based Manage-
ment) — сукупність методів вартісного ана-
лізу бізнес-процесів, ланцюгів створення 
вартості, окремих організаційно-структу р-
них одиниць, а також методів підвищення 
економічної ефективності процесів управ-
ління. АВС-метод визначається як метод об-
ліку й аналізу вартості продукції, робіт і по-
слуг на основі функцій (або процесів) і ре-
сурсів, задіяних під час виконання функцій 
(або реалізації процесів). АВС-метод дає 
змогу провести комплексну діагностику 
процесів і організаційних одиниць, а АВМ-
метод дозволяє провести оптимізацію поточ-
ного стану.

Методологія аналізу — сукупність за-
гальних принципів, методів і способів ке-
рівництва економічними процесами. М. а. 
включає й методи аналізу, тобто сукупність 
конкретних методів, способів і прийомів 
економічних, техніко-економічних та еко-
но міко-математичних розрахунків, необхід-
них для розробки окремих показників еко-
номічних процесів, їхньої координації, 
узгодження, передбачення ймовірного роз-
витку.

Методологія функціонального мо-
делювання (IDEFO) — підхід до опису та 
класифікації процесів в організації, згідно 
з яким процес зображується у вигляді 
фун кціонального блоку, який перетворює 
входи на виходи за наявності необхідних 
ресурсів.

Методологія “Шість сигм” — страте-
гічний підхід до вдосконалення бізнесу, у 
рамках якого проводяться заходи зі знахо-
дження й виключення причин помилок або 
дефектів у бізнес-процесах, шляхом зосеред-
ження на тих вихідних параметрах, які є 
критично важливими для споживача.

Методологія “Шість сигм”
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Метр — 1) учитель, вихователь; 2) шано-
блива назва людини, видатної своїми зна-
ннями, обдаруванням, професіоналізмом; 
3) одиниця довжини в Міжнародній системі 
одиниць. Дорівнює 1650763,73 довжини 
хвилі світла, випромінюваного у вакуумі, що 
відповідає переходові між рівнями 2p10 і 
5d5 атома криптону 86; 4) у складних словах 
відповідає поняттю “вимірювач” (напр., тер-
мометр).

Метрдотель — головний (старший) 
офіціанту ресторані.

Метрика (від лат. matricula — список, 
виписка) — свідоцтво про народження, скла-
дене на підставі відповідного запису в ме-
тричній книзі (прийнята назва — Книга за-
пису актів цивільного стану).

Метрична система мір — система мір 
довжини, площі, об’єму, ваги і місткості, що 
в її основу покладено метр і кг, побудована 
на десятковій системі. Вироблена і введена у 
Франції (1795 р.), поширилася на інші краї-
ни. Міжнародна метрична конвенція була 
підписана в Парижі 1875 р. представниками 
18 держав, у т. ч. Росією та Австро-Угорщи-
ною. Попри це в Україні, як і в інших країнах 
колишньої Росії, М. с. м. була введена тільки 
після 1917 р., а використання інших систем 
мір було заборонено урядом у 1927 р. Після 
Другої світової війни частково відновилися 
деякі старі міри ваги (напр., пуд), але пізні-
ше їх відмінили. В Україні науково-дослід-
ною і законодавчою метрологічною устано-
вою, що перевіряла міри, була Головна пала-
та мір і ваги, заснована у 1922 р. і ліквідована 
в 1930 р. На її базі у 1932 р. створено Харків-
ський Інститут мір і вимірювальних прила-
дів. Зараз ця система є єдиною офіційною 
державною системою.

Метричні книги — записи актів грома-
дянського стану — народження, смерті або 
шлюбу. Довгий час їх вели церкви, а потім 
громадські або державні установи. Витяг з 
М. к. називається “Свідоцтвом народження і 
хрещення” (смерті, шлюбу). М. к. в Україні 
введено з XVII ст. Церковні собори вимага-
ли від священиків ретельного їх ведення. В 
царській Росії (з XVIII ст.), Австрії, а згодом 
і в Польщі існувала тільки церковна реєстра-
ція актів громадянського стану; на Закарпат-
ті і на українських землях в Румунії церков-
ні М. к. мали допоміжне значення поруч із 
записами урядових чиновників. В УРСР із 
відокремленням церкви від держави церков-
ні М. к. не мали чинності.

Метрологія — 1) наука про вимірюван-
ня з високою точністю. Її завданням є вста-
новлення систем одиниць вимірювання, 

створення і зберігання основних еталонів 
цих одиниць і забезпечення перевірки точ-
ності практичних вимірювань; 2) М. істо-
рична — розділ історії, який вивчає системи 
мір та грошових розрахунків, що застосову-
вались у минулому.

Метрополія — 1) у Стародавній Гре-
ції — місто — (поліс), головне щодо заснова-
них ним поселень в інших землях; 2) назва 
держави, що володіє колоніями.

Метчінг (англ. matching) — метод обліку 
та оцінки валютного ризику за допомогою 
взаємного розрахунку ризиків за пасивами і 
активами.

Механізація — 1) один з основних на-
прямів вдосконалення ручної праці, розви-
тку науково-технічного прогресу, який по-
лягає в широкому впровадженні у госпо-
дарство сучасної техніки і технології; 
2) засто сування машин у промисловості, 
сільському господарстві, транспорті, вій-
ськовій, адміністративній та іншій роботі; 
головний напрям розвитку техніки, що має 
важливий вплив на суспільство, його істо-
рію, економічний і суспільний лад, культу-
ру й психіку. М. заміняє працю людей ма-
шинною, скорочує час і кошти на виконан-
ня робіт, дає можливість використовувати 
нові й дешевші види енергії, прискорює ви-
никнення нових галузей виробництва і різ-
новидів професій.

Механізм — 1) пристрій, прилад, що 
здійснює ряд певних механічних виробни-
чих операцій; 2) сукупність процесів, прийо-
мів, методів, підходів. Здійснення певних дій 
задля досягнення мети.

Механізм валютних курсів — меха-
нізм підтримки стабільних валютних курсів. 
Він полягає в тому, що коли валютний курс 
країни досягає верхньої або нижньої позна-
чки законних меж, країна повинна втримати 
його у цих межах, проводячи валютні інтер-
венції на ринку, купуючи або продаючи свою 
власну валюту за іноземну і (або) підвищую-
чи чи знижуючи ставки процента. Якщо такі 
дії недостатні, країні необхідно змінити (де-
вальвувати) свою валюту, встановлюючи но-
вий паритет.

Механізм грошової трансмісії — ме-
ханізм впливу зміни пропозиції грошей на 
рішення суб’єктів господарств, підприємств 
щодо обсягів витрат на товари і послуги.

Механізм ринковий — система функці-
онування ринку, яка передбачає формування 
ринку, вибір механізмів ефективного впливу 
на економічні процеси, що відбуваються в 
суспільстві щодо створення, розподілу й реа-
лізації суспільного продукту, динаміки цін, 
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інвестиційних процесів, використання і від-
творення робочої сили, вдосконалення рин-
кових процесів загалом.

Механізм стримування і противаг — 
конституційно визначений комплекс право-
вих та інституційних засобів та важелів, 
призначений забезпечити: а) функціональ-
ний баланс між найвищими суб’єктами гілок 
державної влади; б) налагодження конструк-
тивної співпраці між ними; в) дієвий взаєм-
ний контроль; г) запобігання узурпації вла-
ди одним із них. 

Механізм управління — спосіб органі-
зації управління суспільним виробництвом з 
притаманними йому формами, методами, за-
собами, що відповідають кожній історичній 
епосі і кожному соціально-економічному 
устрою.

Механізми відбору кадрів управлін-
ня. Існують такі механізми відбору кадрів 
управління: 1) механізм вільного відбору — 
самостійна діяльність кадрових служб під-
приємств і організацій щодо пошуку канди-
датів на вакантні управлінські посади. Його 
недоліки — обмеження кола осіб, з яких від-
бирають кандидатів, випадковість просуван-
ня по службі, труднощі у дотриманні єдиних 
для всього апарату вимог; 2) механізм, що 
функціонує відповідно до встановлених 
формальних критеріїв, напр., номенклатури 
посад, загальногалузевих кваліфікаційних 
характеристик посад службовців тощо. Його 
недолік — неможливість визначення повно-
го і точного переліку необхідних вимог до 
відповідного працівника; 3) механізм, що 
ґрунтується на принципі конкурсності пре-
тендентів на посаду. Його переваги — глас-
ність, що створює необхідні умови для 
контролю громадськості за здійсненням ка-
дрової політики, надання можливості широ-
кому колу осіб взяти участь у конкурсі. Осо-
бливою, але найбільш близькою до цього ме-
ханізму формою заміщення керівних посад є 
виборність керівників.

Меценат — 1) політичний діяч Старо-
давнього Риму (І ст. до н. е.), який просла-
вився покровительством поетам та художни-
кам; 2) покровитель, який надає з власних 
коштів безкорисно матеріальну допомогу 
для розвитку науки і мистецтва, благодій-
ник.

Меценатство — благодійницька діяль-
ність для збереження і примноження різно-
бічних культурних та духовних національ-
них цінностей. Покровительство (фінансова 
підтримка) розвиткові науки, медицини, лі-
тератури, усіх видів мистецтв, книгодруку-
вання тощо. Благодійність характерна бага-

тьом поколінням українців: князь Ярослав 
Мудрий опікувався наукою, освітою, зібрав 
багатющу бібліотеку європейського масшта-
бу; гетьман П. Сагайдачний був серед засно-
вників Києво-Могилянської академії, геть-
ман І. Мазепа опікувався розвитком шкіл в 
Україні; брати Терещенки будували лікарні, 
навчальні заклади, всіляко покровитель-
ствували художникам. Відомі меценати 
В. Симиренко, Є. Чикаленко. У наш час се-
ред знаних благодійників є підприємці, ке-
рівники фірм, визначні діячі різних галузей 
як в Україні, так і за її межами.

Меценатська діяльність — благодійна 
діяльність у сферах освіти, культури та мис-
тецтва, охорони культурної спадщини, науки 
і наукових досліджень, яка здійснюється у 
порядку, визначеному цим Законом та інши-
ми законами України.

Миля — міра відстані, яка в різних краї-
нах становить від 0,52 до 11,2 км. М. мор-
ська — одиниця відстані, що дорівнює 1° 
земного меридіана — 1852 м.

Минула праця (англ. рrevious labour) — 
частина сукупної праці за життєвий цикл 
об’єкта, витрачена в минулі періоди на його 
створення та використання. До елементів 
минулої праці належать витрати в минулі 
періоди на сировину, матеріали, комплекту-
ючі вироби, енергію, амортизацію, заробітну 
плату, непрямі видатки, а також отриманий 
на минулих стадіях життєвого циклу об’єкта 
прибуток. Наприклад, по об’єктах масового 
виробництва частка минулої праці в сукуп-
ній праці до маркетингових досліджень до-
рівнює 0 %, після проведення цих дослі-
джень та НДДКР — 0,5 (1,5 %, після виго-
товлення — від 4 % (автомобілі, трактори) до 
50 % (холодильники, побутові плити), після 
утилізації об’єкта –100 %.

Мирова угода — угода сторін про при-
пинення судового спору на основі взаємних 
поступок. При укладенні мирової угоди сто-
рони можуть передбачити і порядок розподі-
лу судових витрат, а також витрат по оплаті 
допомоги адвоката.

Миротворча діяльність (англ. peace-
keeping) — колективні дії міжнародних орга-
нізацій політичного, економічного, військо-
вого та іншого характеру, що проводяться 
відповідно до норм і принципів міжнародно-
го права, спрямовані на вирішення міжна-
родних суперечок, запобігання і припинення 
збройних конфліктів переважно мирними 
способами з метою усунення загрози міжна-
родному миру і безпеці.

Миротворчість — стримування, осла-
блення інтенсивності та/або припинення бо-
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йових дій між державами або всередині них 
при посередницькому втручанні неуперед-
женої третьої сторони, яка організовується і 
направляється на міжнародному рівні з ви-
користанням збройних сил і цивільних осіб, 
для доповнення політичного процесу врегу-
лювання конфлікту, відновлення і підтри-
мання миру.

Мислення — процес активного, ціле-
спрямованого, узагальненого, опосередкова-
ного, суттєвого та системного відтворення 
дійсності і вирішення проблем її творчого 
перетворення в таких логічних формах, як 
поняття, судження, логічні висновки, кате-
горії.

Мистецтво комерційне — сукупність 
знань, прийомів і методів, завдяки яким під-
приємець може ефективно вести справу.

Мистецтво ораторське (англ. orator’s 
art) — один із видів творчості, красномов-
ності, жива, захоплююча мова, що потребує 
таланту і майстерності.

Мита біржові — плата, що стягується 
біржовим комітетом з членів та відвідувачів 
біржі за право здійснювати біржові угоди.

Мита дорожні — вид внутрішнього 
мита, що сплачується за проїзд транспорту, 
перевезення вантажів, перегін худоби по до-
розі, водними шляхами, через переправи, 
мости.

Митна бандероль — наклейка на това-
рі, що свідчить про сплату мита або акцизу.

Митна блокада — економічна ізоляція 
одних держав іншими державами шляхом 
встановлення надвисоких митних тарифів, 
створення митних бар’єрів.

Митна декларація — заява встановле-
ної форми, в якій особою зазначено митну 
процедуру, що підлягає застосуванню до то-
варів, та передбачені законодавством відо-
мості про товари, умови і способи їх перемі-
щення через митний кордон України та 
щодо нарахування митних платежів, необ-
хідних для застосування цієї процедури.

Митна конвенція (англ. сustoms 
convention) — багатостороння міждержавна 
угода, яка регулює режим митного оподатку-
вання товарів, які імпортуються з країн- 
учасниць М. к., і передбачає полегшення 
митних формальностей та надання митних 
пільг для товарів країн-учасниць.

Митна політика (англ. duty policy) — 
сукупність заходів щодо економічної охоро-
ни державного кордону, яка полягає у регу-
люванні ввезення іноземних й вивезення 
віт чизняних товарів та стягненні мита при 
перевезенні товарів через кордон; складова 
торговельної політики держави.

Митна процедура — зумовлені метою 
переміщення товарів через митний кордон 
України сукупність митних формальностей 
та порядок їх виконання.

Митне забезпечення — одноразові но-
мерні запірно-пломбові пристрої, печатки, 
штампи, голографічні мітки, засоби елект-
рон ного цифрового підпису та інші засоби 
ідентифікації, що використовуються митни-
ми органами для відображення та закріплен-
ня результатів митного контролю та митного 
оформлення.

Митне оформлення — виконання мит-
них формальностей, необхідних для випуску 
товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення.

Митний кодекс — зведення законодав-
чих актів, що регулюють організацію і діяль-
ність митних органів.

Митний контроль — сукупність захо-
дів, що здійснюються митними органами в 
межах своїх повноважень з метою забезпе-
чення додержання норм цього Кодексу, зако-
нів та інших нормативно-правових актів з 
питань державної митної справи, міжнарод-
них договорів України, укладених у встанов-
леному законом порядку.

Митний кордон — кордон території, 
провіз товарів через який вимагає заповнен-
ня митної декларації і сплати мита. Як пра-
вило, збігається з державним кордоном.

Митний огляд — перевірка митником 
вантажів та особистих речей, що перевозять-
ся через кордон; проводиться для встанов-
лення характеристик вантажу, законності 
його провозу і обкладання митом.

Митний протекціонізм (англ. сustoms 
protectionism, з лат. рrotectio — прикриття) — 
складова економічної політики держави, 
спрямованої на захист вітчизняних товаро-
виробників від іноземної конкуренції шля-
хом застосування високих ввізних митних 
тарифів і ліцензування ввезення товарів. 
Митний протекціонізм уперше був започат-
кований у XVI столітті в Англії і пов’я-
зувався із промисловою революцією. Для за-
хисту інтересів промисловців та підпри-
ємств від конкуренції зі сторони 
гол лан дських та французьких товарів було 
введено високі ставки мита на товари, що 
вироблялися в Англії. Паралельно було 
обме жено або заборонено ввезення товарів. 
Було введено такий порядок, відповідно до 
якого дозволялося привозити іноземні това-
ри тільки на англійських суднах чи на кора-
блях країни походження товарів. При цьому 
за це стягувався додатковий збір. З колоній 
привозилися товари виключно на англій-
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ських кораблях. Мета цих заходів полягала 
також у позбавленні Голландії переваг та 
сили в торгівлі. Така політика тривала май-
же 400 років, що дало змогу Англії стати не 
лише могутньою морською державою, а й 
посісти з економічного розвитку перше міс-
це у світі.

Митний режим — комплекс взаємо-
пов’язаних правових норм, що відповідно до 
заявленої мети переміщення товарів через 
митний кордон України визначають митну 
процедуру щодо цих товарів, їх правовий 
статус, умови оподаткування і обумовлюють 
їх використання після митного оформлення.

Митний склад — приміщення, місце 
для зберігання товарів до пропуску в країну 
або за кордон.

Митний союз — угода двох або кількох 
держав про спільну митну політику. Держа-
ви, що уклали М. с., скасовують встановлене 
для них мито і запроваджують єдине мито 
для держав, які не ввійшли у М. с.

Митний статус товарів — належність 
товарів до українських або іноземних.

Митний тариф — 1) інструмент торго-
вої політики і державного регулювання вну-
трішнього ринку країни при його взаємодії з 
світовим ринком; 2) систематизоване згідно з 
товарною номенклатурою зовнішньоеконо-
мічної діяльності зведення ставок мита, що 
застосовуються до товарів, які перетинають 
митний кордон. Порядок формування та за-
стосування М. т. визначається Законом 
України “Про єдиний митний тариф” (від 
5.02.1992 р.). Єдиний М. т. України базується 
на міжнародно визнаних нормах і розвива-
ється у напрямі максимальної відповідності 
до загальноприйнятих у міжнародній прак-
тиці принципів і правил митної справи. За 
способом стягнення в Україні застосовують-
ся такі види мита: адвалорне, що нарахову-
ється у процентах до митної вартості товарів; 
спеціальне, що нараховується у встановлено-
му грошовому розмірі на одиницю товарів; 
комбіноване, що поєднує обидва ці види мит-
ного обкладання (кумулятивне). В окремих 
випадках можуть застосовуватися (незалеж-
но від інших видів мита) особливі види мита.

Митниця — державна установа, що 
контролює перевезення вантажів, товарів, 
майна, цінностей, тварин тощо через кор-
дон, здійснює перевірку митних докумен-
тів, а також стягує мито та інші збори за їх-
ній провіз.

Митні пільги — переваги у вигляді 
зниження чи відміни мита і обмежень, що 
надаються окремим юридичним і фізичним 
особам.

Митні платежі:
а) мито;
б) акцизний податок із ввезених на мит-

ну територію України підакцизних то-
варів (продукції);

в) податок на додану вартість із ввезених 
на митну територію України товарів 
(продукції).

Митні правила — встановлений Мит-
ним кодексом та іншими актами законодав-
ства України порядок переміщення товарів, 
транспортних засобів комерційного призна-
чення через митний кордон України, 
пред’явлення їх митним органам для прове-
дення митного контролю та митного оформ-
лення, а також здійснення операцій з товара-
ми, що перебувають під митним контролем, 
або контроль за якими покладено на митні 
органи цим Кодексом та іншими законами 
України.

Митні формальності — сукупність дій, 
що підлягають виконанню відповідними 
особами і митними органами з метою дотри-
мання вимог законодавства України з пи-
тань державної митної справи.

Мито (англ. duty) — 1) податок, спла-
чуваний за перевезення товарів через дер-
жавні кордони, а також за користування 
шляхами, мостами, портовими спорудами 
тощо; 2) грошова плата, що стягується пев-
ними державними органами (судовими 
установами, арбітражем, нотаріатом) із 
громадян, організацій, установ, фірм, під-
приємств за надання їм послуг або вчинен-
ня відповідних дій; 3) грошовий збір, стяг-
нутий при ввезенні і вивезенні товарів за 
межі митної території країни. Ставки мита, 
згруповані в митному тарифі. За способами 
стягування мита вони поділяються на спе-
цифічні — стягуються з одиниці виміру 
кількості товару (тонни, штуки), і адвалор-
ні — стягуються у вигляді відсотка з ціни 
товару.

Мито державне — один з видів держав-
них грошових зборів, що беруть з громадян, 
установ і організацій органи державного 
управління і судові установи за певні види 
послуг. М. д. стягується з позовних заяв, ка-
саційних скарг, за видачу копій судових до-
кументів: за здійснення нотаріальних дій; за 
видачу дублікатів договорів, копій докумен-
тів і довідок нотаріусами і сільськими рада-
ми; при укладанні договорів у письмовій 
формі, реєстрації установчих документів, на-
данні векселів (гербовий збір); за реєстрацію 
шлюбів, розлучень, зміну імен і прізвищ, від-
новлення та виправлення актових записів; за 
прописку паспортів, видачу цивільних за-
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кордонних паспортів, візування іноземних 
паспортів тощо. М. д. поділяється на просте, 
що встановлюється у твердих ставках (грив-
нях і копійках), і пропорційне у процентно-
му відношенні до суми документа. М. д. 
сплачується спеціальними митними марка-
ми, зразки яких затверджуються Міністер-
ством фінансів України і виготовляються на 
замовлення Ощадбанку відповідним підпри-
ємством Мінфіну.

Мито зворотне — сума ввізного мита, 
що підлягає поверненню при вивезенні про-
дукції, одержаної в результаті переробки 
ввезеного товару; застосовується як засіб 
підвищення конкурентоспроможності екс-
порту.

Міграція (лат. migratio) — переміщення 
людей, пов’язане переважно зі зміною місця 
проживання та місця роботи. Розрізняють 
такі види: безповоротна — з остаточною змі-
ною постійного місця проживання; тимчасо-
ва — з переселенням на досить великий тер-
мін; сезонна — з переміщенням в певні  
періоди року; маятникова — у вигляді регу-
ля рних поїздок до місць роботи, навчання, 
що знаходиться в іншій місцевості; внутріш-
ня — у вигляді переміщень усередині країни; 
зовнішня — у вигляді еміграції за межі краї-
ни та імміграції в країну.

Міграція безповоротна — переселен-
ня людей з остаточною зміною постійного 
місця проживання.

Міграція внутрішня — переселення 
людей, пов’язане зі зміною місця проживан-
ня і місця роботи всередині країни, між її ре-
гіонами.

Міграція грошей — територіальне пе-
реміщення грошей, коли грошові доходи на-
селення однієї області (району) використо-
вуються ним на території інших областей 
(районів). Гроші мігрують у формі безготів-
ковій (через поштові й телеграфні перекази, 
акредитиви Ощадбанків і переказ вкладів) і 
готівковій (вивезення і ввезення грошових 
знаків). Обліку піддається лише безготівко-
ва форма М. г. Здійснення обліку міграції в 
готівковій формі, а отже, й регулювання її з 
боку держави, неможливе. М. г. — складний 
економічний процес, причин і каналів її ба-
гато (поїздки громадян для купівлі товарів; 
продаж на ринках продукції, завезеної з ін-
ших районів: виїзди у відпустку та на відпо-
чинок; відрядження тощо).

Міграція зовнішня — переселення лю-
дей у вигляді еміграції за межі країни та ім-
міграції в країну.

Міграція капіталу — переміщення ка-
піталу з одних країн в інші чи з однієї галузі 

економіки в іншу (в межах даної країни) з 
метою більш ефективного його вкладення 
(залучення).

Міграція маятникова — переміщення 
працівників, спричинене регулярними по-
їздками до місць роботи, учнів, студентів до 
місць навчання, які знаходяться в іншій міс-
цевості, з поверненням у місця постійного 
проживання.

Міграція міжнародна — переміщення 
людей через державні кордони, на відміну 
від внутрішньої міграції, що є переміщен-
ням всередині однієї країни між її адміні-
стративними одиницями, населеними пунк-
тами. За визначенням, запропонованим 
Міжнародною організацією з міграцій 
(МОМ), “міжнародна міграція пов’язана з 
перетином одного або й кількох міждержав-
них кордонів і призводить до зміни право-
вого статусу особи”. За напрямом відносно 
окремої території сукупність зовнішніх пе-
реміщень населення розподіляється на емі-
грацію, тобто вибуття, та імміграцію, або 
прибуття. Щодо учасника міжнародних пе-
реміщень, тобто міжнародного мігранта (ім-
мігранта, емігранта), відповідно до рекомен-
дацій ООН ним є будь-яка особа, яка зміни-
ла країну свого звичайного проживання, 
тобто країну, де вона має місце проживання 
і де звичайно проводить щоденні години 
відпочинку. Таким чином, поїздки з метою 
рекреації та туризму, відвідини друзів та 
знайомих, відрядження, поїздки на лікуван-
ня або релігійне паломництво, а також “чов-
никова міграція” не вважалися міграцією.

Міграція населення — переміщення 
населення по території. Розрізняють вну-
трішню М. н. (в межах країни, напр., рух на-
селення з сіл у міста або навпаки, сезонні 
переміщення, пов’язані з сезонністю вироб-
ництва в окремих галузях та ін.) і зовнішню 
(з однієї країни в іншу з соціально-еконо-
міч них мотивів або політичних причин). З 
М. н. пов’язані такі поняття, як евакуація 
(переселення населення з метою захисту 
його від стихійного лиха, техногенних ката-
строф, воєнних дій та ін.), реевакуація (по-
вернення евакуйованого населення на зали-
шені раніше території), рееміграція (зво-
ротна міграція, тобто рух людей у місця 
їхнього виходу), репатріація (обмін група-
ми населення між країнами за домовленіс-
тю у зв’язку з прикордонним регулюван-
ням, при поверненні військовополонених 
тощо), депортація (висилка осіб, перебу-
вання яких у даній країні є небажаним), ма-
ятникова міграція (щоденне, щотижневе, 
подекадне переміщення людей з примісь-
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ких зон до місця роботи або навчання у ве-
ликих містах і назад). 

Міграція робочої сили — переміщення 
працездатного населення з одних населених 
пунктів в інші зі зміною місця проживання, 
місця прикладання праці незалежно від три-
валості, регулярності і цілі. Основними фак-
торами міграції є безробіття, відносно низь-
кий рівень розвитку економіки, низький рі-
вень (якість) життя населення.

Міграція сезонна — переміщення лю-
дей у певні періоди року (сезонних праців-
ників, відпускників, туристів тощо).

Міграція часова — переселення людей 
на досить тривалий строк.

Мідний бунт — повстання міських ни-
зів у Москві (1662 р.), спричинене випус-
ком мідних грошей замість срібних, що 
призвело до знецінення їх. Через рік після 
бунту карбування мідних монет було при-
пинено.

Міжбанківський валютний ринок — 
сфера міжнародного валютного ринку, де 
здійснюються позабіржові міжнародні ва-
лютні операції за валютним курсом, визна-
ченим групою країн — учасниць ринку з ура-
хуванням валютної кон’юнктури, що склада-
ється на світовому ринку, й інтересів 
зазначених країн.

Міжбанківський депозит — депозит 
одного банку, що міститься в іншому банку.

Міжбанківський оптовий ринок — 
субринок ринків іноземних валют. Він не 
має фізичних торговельних центрів, є поза-
біржовим ринком. Клієнти здійснюють діло-
ві операції безпосередньо з місцевими бан-
ками, а банки фінансових центрів — безпосе-
редньо або через брокерів з іншими банками 
фінансових центрів.

Міжбанківський ринок — частина 
ринку позичкових капіталів, де тимчасово 
вільні грошові ресурси одних кредитних 
установ залучаються іншими і взаєморозмі-
щуються у формі міжбанківських депозитів. 
Використовують кошти для надання креди-
тів, регулювання балансів країн, що корис-
туються його послугами.

Міжбюджетні відносини — це відно-
сини, зумовлені рухом коштів між Держав-
ним бюджетом України і місцевими бюдже-
тами та між окремими видами місцевих 
бюджетів із метою забезпечення відповід-
них бюджетів фінансовими ресурсами, не-
обхідними для виконання функцій, перед-
бачених Конституцією України та закона-
ми України. Основою М. в. є перерозподіл 
бюджетних ресурсів усередині бюджетної 
системи, спричинений різницею в можли-

востях акумулювання фінансових ресурсів 
бюджетами різних рівнів та потребою в них 
для виконання делегованих і власних по-
вноважень органами державної виконавчої 
влади та органами місцевого самовряду-
вання.

Міжбюджетні трансферти — це ко-
шти, які передаються з одного бюджету до 
іншого з метою фінансового вирівнювання 
та забезпечення соціально-економічного 
розвитку на безоплатній та безповоротній 
основах. М. т. за своєю природою є різнови-
дом фінансових відносин, що виникають 
між бюджетами різних рівнів з приводу фор-
мування, розподілу, перерозподілу та вико-
ристання коштів на здійснення визначених 
законом повноважень органів влади щодо 
надання бюджетних послуг. Відповідно,  
М. т. можна вважати інструментом регулю-
вання міжбюджетних відносин між держа-
вою, Автономною Республікою Крим та те-
риторіальними громадами щодо забезпечен-
ня відповідних бюджетів фінансовими 
ресурсами, необхідними для виконання 
функцій, передбачених Конституцією та за-
конами України.

Міжгалузевий баланс — баланс ви-
робництва і розподілу сукупного продукту. 
Економічна модель, що відображає нату-
ральні і вартісні зв’язки у системі народно-
го господарства — система показників і роз-
рахунків з окресленням взаємозв’язків 
окремих галузей економіки і визначенням 
конкретних пропорцій виробництва і спо-
живання кожного виду продукції. Може 
скла датись у натуральних і вартісних по-
казниках.

Міжгалузеві зв’язки — економічні 
зв’язки між підприємствами різних галузей 
економіки.

Міжгалузеві комплекси — форма ор-
ганізації виробництва, за якої відбувається 
інтеграція споріднених чи доповнюючих 
одна одну промислових, с.-г., торговельних, 
переробних та інших галузей або їхнього ко-
оперування.

Міждержавні фонди — бюджет Євро-
пейського співтовариства, кошти якого ви-
користовуються для проведення єдиної с.-г., 
а також соціальної і регіональної політики; 
ресурси Європейського інвестиційного бан-
ку, Європейського фонду розвитку, Євро-
пейського банку реконструкції і розвитку. 
Міжнародного валютного фонду тощо.

Міжкультурний діалог — розуміють 
як відкритий та шанобливий обмін думками 
на основі взаєморозуміння та поваги між 
окремими людьми і групами людей, які різ-
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няться за етнічними, культурними, релігій-
ними й мовними ознаками, а також за істо-
ричним походженням. Діалог діє на всіх рів-
нях — у ме жах одного суспільства, між 
європейськими суспільствами, а також між 
Європою та рештою світу. М. д. розуміється 
як процес, що складається з відкритого та 
ввічливого обміну поглядами між особами й 
групами осіб з різним етнічним, культурним, 
релігійним і мовним походженням та куль-
турною спадщиною на основі взаєморозу-
міння і поваги. Він потребує свободи й здат-
ності до самовираження, а також готовності 
й уміння дослухатись до думок інших. М. д. 
сприяє політичній, соціальній, культурній та 
економічній інтеграції, так само як об’єд-
нанню багатокультурних су спільств. Він під-
тримує рівність, людську гідність і почуття 
спільної мети.

Міжмережний процесор — процесор, 
що використовується для сполучення двох 
обчислювальних мереж; здійснює необхідні 
перетворення протоколів і форматів повідо-
млень між ними.

Міжнародна амністія (Amnesty inter-
national) — одна з найбільш активних неуря-
дових міжнародних організацій, що діють у 
сфері неофіційною захисту прав людини. 
Створена в Лондоні в 1961 р., де і знаходить-
ся її штаб-квартира. Її статутна мета полягає 
в тому, щоб “забезпечити в усьому світі до-
тримання положень Загальної декларації 
прав людини” (ст. 1). У статуті передбачено, 
що ця мета буде досягатися шляхом: а) на-
дання підтримки особам, які стали жертвами 
незаконних арештів і затримань; б) протидії 
незаконному затриманню осіб у порушення 
їх свободи совісті та політичних переконань; 
в) протидії винесенню смертних вироків і 
страти, тортур, жорстокого, нелюдського і 
такого, що принижує гідність, поводження з 
людьми. 

Членство в міжнародній амністії — 
індивідуальне, групове і національне (тери-
торіальне). Групою вважається колектив, 
який поєднує не менше 5 осіб. 

Головний орган — Міжнародна рада. 
Між сесіями Ради засідає Міжнародний ви-
конавчий комітет. Поточними справами за-
ймається Міжнародний секретаріат на чолі з 
Генеральним секретарем.

Міжнародна асоціація розвитку 
(МАР) — складова частина Групи Світового 
банку (як і Міжнародний банк реконструк-
ції і розвитку). Створена МАР у США в 
1961 р. для надання фінансової допомоги 
країнам, що розвиваються. Строк надання 
кредитів становить 50 років. Кредити пога-

шаються на вигідних умовах після десяти-
річного безвідсоткового відтермінування 
лише з помірною платою за послуги. МАР 
часто називають агенцією “пільгових позик”, 
тоді як Світовий банк — агенцією “важких 
позик”. МАР, на відміну від Світового банку, 
не має свого власного капіталу, вона зале-
жить від постійного поповнення своїх ко-
штів країнами-учасницями.

Міжнародна валютна ліквідність — 
забезпеченість міжнародних торгово-еконо-
мічних і кредитно-фінансових відносин вза-
ємоприйнятними для країн-партнерів пла-
тіжними коштами. Характе ризує здатність 
існуючої валютної системи безперервно 
здійснювати розрахунки між країнами за до-
помогою міжнародних платіжних засобів.

Міжнародна валютно-фінансова 
система — сукупність грошових відносин, 
пов’язаних із формуванням і розподілом 
валютно-фінансових і кредитних фондів, ви-
користанням розрахункових і платіжних за-
собів у сфері міждержавних, міжгосподар-
ських зв’язків.

Міжнародна діяльність фірми (англ. 
іnternational activity of an enterprise) — діяль-
ність, пов’язана з експортом та імпортом то-
варів, капіталів, технологій, послуг, виконан-
ня сумісних з іншими країнами проектів, ін-
теграційними процесами в різноманітних 
сферах.

Міжнародна економіка — 1) взаємо-
залежність і взаємозв’язок країн, держав, на-
цій через складні потоки товарів, капіталів, 
технологій та підприємництва. Щоб збіль-
шити свою вигоду або зменшити втрати вза-
ємозалежності, кожна країна повинна покла-
датись у своїй політиці на об’єктивний ана-
ліз міжнародних економічних відносин; 
2) частина теорії ринкової економіки, що ви-
вчає закономірності взаємодії господарських 
суб’єктів різної державної належності у сфе-
рі міжнародного обміну товарами, руху фак-
торів виробництва і фінансування, а також 
формування міжнародної економічної полі-
тики.

Міжнародна економічна політика — 
сукупність засад, економічних методів та ін-
струментів, за допомогою яких уряди дер-
жав здійснюють регулювання міжнародної 
торгівлі та інвестицій, впливають на вну-
трішнє і зовнішнє функціонування націо-
нальних економік.

Міжнародна економічна система — 
1) взаємні стосунки між національними еко-
номіками, характерною ознакою яких є рин-
кові операції. М. е. с. функціонує на базі 
міжнародних економічних відносин, які ви-

Міжмережний процесор 
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ступають як результат обміну товарами, по-
слугами, технологіями та фінансовими акти-
вами, що мають ринкову ціну. Це — світовий 
грошовий ринок, на ньому в основному здій-
снюються міжбанківські операції строком до 
одного року; ринок євровалют, на якому 
здійснюються депозитно-позичкові операції 
в іноземних валютах за межами країн-
емітентів цих валют. В умовах перенасиче-
ності міжнародного ринку доларами США 
значного поширення набувають валютні 
розрахунки в різних європейських валютах 
(фунтах стерлінгів, німецьких марках, швей-
царських франках, французьких франках); 
2) сукупність матеріально-речових елемен-
тів, засобів виробництва, технологій, енерге-
тичне забезпечення, що використовується у 
виробничих процесах.

Міжнародна економічна фундація 
(МЕФ) — громадське об’єднання підприєм-
ців, товаровиробників, фінансистів, економіс-
тів, юристів та представників різних ділових 
кіл України і зарубіжних країн. Має статус 
міжнародної організації. Основною метою є 
сприяння економічній розбудові Української 
держави, підтримка розвитку підприємств та 
налагодження міжнародних економічних від-
носин і ділового партнерства України з зару-
біжними країнами. Створена у 1999 р. у Киє-
ві. Має відділення і представництва у різних 
областях України і за кордоном (США, Ні-
меччині, Пакистані, Польщі, Росії, Молдові 
тощо). Для здійснення своїх статутних за-
вдань проводить міжнародні конференції, се-
мінари, бізнес-форуми. Надає своїм членам 
послуги: юридичні, методичні, маркетингові, 
консал тингові, інформаційні та щодо налаго-
дження ділового партнерства підприємців 
різних регіонів України між собою та з бізнес-
менами інших країн. Здійснює підготовку та 
видання методичної, наукової, просвітниць-
кої економічної та відповідної довідкової лі-
тератури. 

Міжнародна макроекономіка — час-
тина теорії міжнародної економіки, що ви-
вчає закономірності функціонування від-
критих національних економік і світового 
господарювання в цілому в умовах глобалі-
зації ринків.

Міжнародна мікроекономіка — час-
тина теорії міжнародної економіки, що ви-
вчає закономірності руху конкретних това-
рів і факторів їх виробництва між країнами, 
а також їх ринкові характеристики (попит. 
пропозицію, ціну тощо).

Міжнародна організація зі стандар-
тизації (МОС, ISO) — недержавна органі-
зація, що здійснює розробку міжнародних 

стандартів і співробітництво в галузі стан-
дартизації. Заснована у 1946 р., члени — на-
ціональні організації зі стандартизації 
(більш як 90 країн). Місце знаходження — 
Лондон.

Міжнародна організація праці 
(МОП) — міжнародна міжурядова організа-
ція, створена в 1919 р. за рішенням Паризь-
кої мирної конференції як автономна органі-
зація Ліги націй (статут МОП був затвер-
джений як ч. XIII Версальського мирного 
договору 1919 р). У 1946 р. МОП стала пер-
шою спеціалізованою установою ООН. У 
МОП входить понад 170 держав. Структуру 
МОП складають: Міжнародна конференція 
праці, Адміністративна рада, Міжнародне 
бюро праці, Тристоронні комітети, Регіо-
нальні і спеціальні конференції. Міжнародна 
конференція праці, що збирається, як прави-
ло, щороку в липні, складається з делегацій 
держав-членів. Кожен член МОП представ-
лений двома делегатами від уряду і по одно-
му делегату від роботодавців і працівників. 
Кожен делегат незалежний від інших членів 
делегації і має право приймати самостійні 
рішення з усіх обговорюваних на Конферен-
ції питань. Адміністративна рада, що обира-
ється строком на три роки, є виконавчим ор-
ганом МОП. З метою виконання своїх за-
вдань щодо поліпшення умов праці та життя 
і дотримання прав людини в трудовій сфері 
МОП опублікувала Міжнародний трудовий 
кодекс. Він встановлює мінімальні норми в 
сфері, за яку відповідає МОП.

Міжнародна передача технологій — 
міждержавне переміщення науково-техніч-
них досягнень на комерційній або безоплат-
ній основі.

Міжнародна податкова асоціація — 
організація, що вивчає податкове право, фі-
нансові та економічні аспекти оподаткуван-
ня у різних країнах світу, а також питання 
регулювання міжнародних відносин. М. п. а. 
заснована у 1938 р., зареєстрована як юри-
дична особа у Нідерландах, місцезнаходжен-
ня Генерального секретаріату — Роттердам.

Міжнародна посадова особа — за-
звичай громадянин держави, що знаходить-
ся на службі секретаріату міжнародних орга-
нізацій, штатний працівник секретаріату та-
ких організацій.

Міжнародна спілка українських 
підприємців (МСУП) — міжнародна гро-
мадська організація, створена 1996 р. у Києві 
з ініціативи відомих в Україні державних ді-
ячів, економістів, фінансистів, правників, 
підприємців, виробників, фермерів з участю 
представників зарубіжних ділових кіл і 

Міжнародна спілка українських підприємців
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української діаспори. Серед засновників 
спілки представники майже всіх політичних 
і громадських об’єднань демократично-
патріотичного державницького спрямуван-
ня. Програмним завданням є об’єднання зу-
силь та інтересів малих, середніх і великих 
підприємств міста й села, окремих бізнесме-
нів, представників світового українства й за-
рубіжних ділових кіл для участі в розбудові 
економіки Української держави, активізації 
ринкових процесів та сприяння входженню 
України у світовий ринок. МСУП розробляє 
програми і надає підтримку щодо ефектив-
ного використання вітчизняного економіч-
ного потенціалу природних, трудових, інте-
лектуальних ресурсів. 

Міжнародна стандартна торговель-
на класифікація (МСТК) — міжнародна 
класифікація товарів, яка є основою порів-
няльного економічного аналізу зовнішньої 
торгівлі. Використовується в 90 % країн. 
Вперше прийнята в 1950 р., з 1988 р. МСТК 
діє в її третій редакції. Дана класифікація 
групує товари за ступенем їх обробки, при-
значенням і рядом інших принципів. Вона 
складається з 10 розділів (з нульового по 
дев’ятий включно), 67 груп, 261 товарної 
підгрупи, 1033 базисних товарних позицій і 
3118 підпозицій. За необхідності товарні 
підпозиції можуть бути додатково деталізо-
вані для національного використання.

Міжнародна суперечка — формально 
визнана розбіжність між суб’єктами міжна-
родного права, виникає з питання факту або 
права. Міжнародні суперечки можуть бути 
двостороннім або багатостороннім, виника-
ти в різних сферах діяльності держав щодо 
тлумачення або застосування того чи іншого 
міжнародного договору, відповідальності 
конкретної держави і т. д. В кожній сфері  
М. с. має свої особливості. Поява будь-якої 
суперечності між державами ще не зумов-
лює наявності міжнародної суперечки. Ви-
знання факту існування міжнародної супер-
ечки тягне за собою обов’язок вирішувати 
цю супе речку. Міжнародні суперечки мають 
вирішуватися мирним шляхом на основі 
принципу мирного вирішення міжнародних 
супе речок.

Міжнародна Торгова Палата 
(МТП) — неурядова міжнародна організа-
ція, яка об’єднує зацікавлених у розвитку 
економічних і фінансових зв’язків підприєм-
ців, ділові кола та фірми майже ста країн. 
Заснована в 1919 р. Цілі МТП: сприяти по-
ліпшенню економічних відносин між країна-
ми, встановленню ділових контактів і взає-
морозуміння. Одним з важливих документів 

МТП є збірник міжнародних правил ІНКО-
ТЕРМС, що забезпечує однакове тлумачен-
ня основних правил міжнародної торгівлі. 
При МТП функціонує Міжнародний арбі-
тражний суд і Бюро зв’язку з ООН та її спе-
ціалізованими установами. Рішення МТП 
мають рекомендаційний характер. Штаб-
квартира знаходиться в Парижі (Франція).

Міжнародна угода — угода між двома 
або кількома сторонами, що знаходяться в 
різних країнах, на поставку встановленої 
кількості товарних одиниць або надання по-
слуг. Угода не буде вважатися міжнародною, 
якщо вона укладена між двома сторонами 
різної державної приналежності, комерційні 
підприємства яких знаходяться на території 
цієї держави. 

Міжнародна федерація з докумен-
тації (МФД) — заснована в 1895 р. з метою 
сприяння вирішенню проблем наукової і 
технічної інформації. Має консультативний 
статус при ЮНЕСКО і в ряді міжнародних і 
регіональних організацій. Членами її є 
націо нальні установи, міжнародні організа-
ції і фахівці більш як 70 країн світу. Місце-
знаходження — Гаага.

Міжнародна федерація з обробки 
інформації — створена в 1959 р. з метою 
сприяння розвитку інформатики та обчис-
лювальної техніки, міжнародного співробіт-
ництва в галузі обробки інформації, стиму-
лювання досліджень, розробки й застосуван-
ня засобів обробки інформації, а також 
підготовки фахівців цього профілю. Секре-
таріат знаходиться в Женеві.

Міжнародна федерація фондових 
бірж — організація, завданнями якої є регу-
лювання торгівлі цінними паперами, розви-
ток техніки біржової справи, вплив на фон-
довий ринок, координація структур ринків 
цінних паперів. Штаб-квартира — у Парижі.

Міжнародна фінансова корпорація 
(МФК) — міжурядова спеціалізована уста-
нова ООН, яка створена в 1956 р. як філіал 
Міжнародного банку реконструкції і розви-
тку (МБРР). МФК доповнює діяльність 
МБРР шляхом стимулювання приватного 
підприємництва головним чином у країнах-
членах, що розвиваються. Надає кредити і 
купує акції та облігації підприємств і банків. 
До неї входить близько 130 держав. Місце-
знаходження — Вашингтон.

Міжнародне бюро міри і ваги — 
науково-технічний орган Міжнародного ко-
мітету міри і ваги. Зберігає еталони Міжна-
родної системи одиниць, веде метрологічні 
дослідження. Місцезнаходження — м. Севр 
(Франція).

Міжнародна стандартна торговельна ...
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Міжнародне право — сукупність юри-
дичних принципів і норм, які регулюють від-
носини між державами та іншими учасника-
ми (суб’єктами) міжнародного співробітни-
цтва.

Міжнародне співробітництво у сфе-
рі запобігання і протидії корупції. 
Україна відповідно до укладених нею між-
народних договорів здійснює співробітни-
цтво у сфері запобігання і протидії корупції 
з іноземними державами, міжнародними ор-
ганізаціями, які здійснюють заходи щодо за-
побігання і протидії корупції. Міжнародна 
правова допомога та інші види міжнародно-
го співробітництва у справах про корупційні 
правопорушення здійснюються компетент-
ними органами відповідно до законодавства 
та міжнародних договорів, згоду на обов’яз-
ковість яких надано Верховною Радою 
України.

Міжнародний валютний фонд 
(МВФ) — міжнародна валютна кредитна ор-
ганізація, що регулює міждержавні відноси-
ни у цій сфері, Міжнародна спеціалізована 
фінансова установа ООН, заснована у 1944 
р., функціонує з 1946 р. Основні завдання 
МВФ — координація фінансово-валютної 
політики країн-членів, сприяння міжнарод-
ному співробітництву у валютній сфері, роз-
виткові міжнародної торгівлі, надання кре-
дитів для врегулювання платіжних балансів 
між країнами і підтримки валютних курсів. 
Капітал МВФ складається з внесків країн-
членів згідно з наданими їм квотами, за яки-
ми в основному визначаються можливості 
держав у використанні ресурсів фонду 
США, що мають найбільшу квоту викорис-
тання МВФ для посилення свого впливу на 
світову політику. Членами МВФ є більш як 
150 країн світу. Україна стала членом МВФ 
у 1992 р. Місце перебування МВФ — Ва-
шингтон з відділеннями у Парижі і Женеві.

Міжнародний військовий трибу-
нал — міжнародний судовий орган по пере-
слідуванню і покаранню головних військо-
вих злочинців. 

Міжнародний делікт — скоєне суб’єктом 
міжнародного права, дія (бездіяльність), що 
представляє собою порушення міжнародно-
правових норм і принципів або договірних 
зобов’язань, яке тягне за собою міжнародно-
правову відповідальність цього суб’єкта. 
Суб’єкт міжнародного права, що зробив між-
народний делікт, іменується делінквент. У те-
орії міжнародного права побутує думка, що 
міжнародний делікт — це обов’язково умисне 
міжнародно-протиправне діяння, на відміну 
від правопорушення, вчиненого без наміру, 

без наміру заподіяти шкоду іншому суб’єкту 
міжнародного права. При такому підході між-
народний делікт завжди є міжнародним зло-
чином.

Міжнародний золотий стандарт — 
міжнародна валютна система, за якої осно-
вним платіжним засобом виступало золото, 
а вартість національної грошової одиниці 
вимірювалась кількістю золота. Діяла в 
XIX — на початку XX ст.

Міжнародний ідентифікаційний но-
мер цінних паперів — номер (код), що дає 
змогу однозначно ідентифікувати цінні па-
пери або інший фінансовий інструмент та 
присвоєння якого передбачено законами 
України.

Міжнародний корпус експертів-
добровольців (МКЕД) — Міжнародний 
корпус експертів-добровольців США засно-
вано в 1964 р. як некомерційну, неурядову 
організацію, що виконує місію заохочення 
до ринкових перетворень в економіці та роз-
будові демократичного суспільства. В Украї-
ні діє з 1992 р. під егідою Американського 
Агентства з міжнародного розвитку. Більш 
як 13 000 експертів-добровольців передають 
свій практичний досвід у справі вирішення 
технічних і управлінських проблем: підго-
товка спеціалістів, конверсія оборонних під-
приємств, пере орієнтація промисловості, 
розробка програм управління, маркетингові 
послуги. Ці проекти здійснюються безкорис-
но і безкоштовно, а також надаються послу-
ги щодо пошуку партнерів для спільної ді-
яльності (створення спільних підприємств), 
виявлення інвесторів та джерел фінансуван-
ня. Пріоритетними є всі галузі, окрім агро-
промислового сектора. У Києві відкрився 
офіс Корпусу в 1992 р., за цей час здійснено 
більш як 400 проектів технічної допомоги в 
Україні та Молдові.

Міжнародний кредит — кредити, що 
надаються державами, банківськими об’єд-
нан  нями, банками, корпораціями-креди то-
давцями іншим іноземним державам, бан-
кам, виробничим, фінансовим, будівельним 
і комерційно-підприємницьким організаці-
ям (об’єднанням). Розмір і умови кредиту-
вання визначаються міжнародними еконо-
мічними угодами, контрактами. За формою 
матеріалізації кредити поділяються на ва-
лютні — видані у грошовій валютній формі 
і товарні — видаються товарами з відстроч-
кою платежу. Різновидом є фірмовий кре-
дит, який надається іноземною фірмою за 
умови закупівлі лише її товару. Банків-
ський кредит є більш зручним для пози-
чальника, оскільки він може використову-
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вати його на свій розсуд. Найвигіднішими є 
урядові кредити (між урядові державні по-
зички). Вони видаються часто на пільгових 
засадах, можуть бути безпроцентними чи 
під незначний процент і на великий період, 
а також можуть бути безповоротними (суб-
сидії). 

Міжнародний обмін інформацією у 
сфері запобігання і протидії корупції. 
Компетентні органи України можуть надава-
ти відповідним органам іноземних держав та 
одержувати від них інформацію, у тому чис-
лі з обмеженим доступом, з питань запобі-
гання і протидії корупції з додержанням ви-
мог законодавства та міжнародних догово-
рів, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України. Надання орга-
нам іноземних держав інформації з питань, 
пов’язаних із запобіганням і протидією ко-
рупції, можливе лише в разі, якщо ці органи 
та відповідний компетентний орган України 
можуть установити такий режим доступу до 
інформації, який унеможливлює розкриття 
інформації для інших цілей чи її розголо-
шення у будь-який спосіб, у тому числі шля-
хом несанкціонованого доступу.

Міжнародний поділ праці — спеціалі-
зація окремих країн на виробництві певних 
видів продукції, товарів залежно від умов і 
можливостей: дешевші природні ресурси, 
робоча сила, наявні потужності тощо. 
М. п. п. сприяє розвитку міжнародної торгів-
лі, є базою розширення світового ринку.

Міжнародний ринок — сфера міжна-
родного обміну товарами і послугами, фак-
торами виробництва і фінансування на осно-
ві товарно-грошових відносин.

Міжнародний ринок кредитів — між-
народна система надання кредитів одних 
країн іншим: через уряди, банки, компанії, 
корпорації, фірми, міжнародні банки. За-
лежно від умов контрактів, домовленості мо-
жуть бути різні ставки кредитів, умови і тер-
міни їх повернення. Найпоширенішими 
формами кредитів є лізинг, факторинг, кре-
дити за компенсаційними угодами.

Міжнародний ринок позикових ка-
піталів — сукупність фінансово-кредитних 
інституцій міжнародного характеру — бан-
ків і банківських систем, міжнародних та ре-
гіональних валютно-кредитних організацій, 
через які здійснюється нагромадження та 
рух позичкових капіталів у сфері міжнарод-
них економічних відносин — представлення 
одними та одержання іншими суб’єктами 
міжнародного економічного співробітництва 
позичок, різних форм кредитів (інвестиції, 
лізинг, факторинг, кредити за компенсацій-

ними угодами) на засадах повернення. Па-
нівними на цьому ринку є транснаціональні 
банки (ТНБ) — гігантські кредитно-фінан-
сові комплекси універсального типу з розга-
луженою мережею філіалів у різних країнах 
світу, що здійснюють банківські і міжбанків-
ські операції у різних валютах і різних сфе-
рах, а також різні інституціональні інвесто-
ри — пенсійні фонди, фінансові, страхові та 
інвестиційні компанії, міжнародні міжрегіо-
нальні банки, кредитно-валютні фонди. 

Міжнародний розподіл факторів 
виробництва — зосередження окремих 
факторів виробництва (яке історично скла-
лось або набуте) у різних країнах світу, що є 
передумовою виробництва ними певних то-
варів.

Міжнародний суд ООН — один з шес-
ти головних органів ООН — головний судо-
вий орган ООН; утворений в 1945 р. Статут 
Міжнародного Суду становить невід’ємну 
частину Статуту ООН. Держави — члени 
ООН є ipso facto учасниками Статуту. Суд 
складається з 15 суддів, які виступають, згід-
но з його Статутом, в особистій якості. Чле-
ни Суду обираються на 9 років з числа осіб 
“високих моральних рис, які відповідають 
вимогам, що пред’являються в їхніх країнах 
для призначення на вищі судові посади, або 
які є юристами з визнаним авторитетом в га-
лузі міжнародного права”. Серед членів 
Суду не повинно бути двох громадян однієї і 
тієї ж держави. Склад Суду оновлюється на 
третину кожні 3 роки. Члени Суду обира-
ються Радою Безпеки ООН і Генеральною 
Асамблеєю ООН в ході її сесій з кандидатів, 
висунутих національними групами Постій-
ної палати Третейського Суду. Суд функціо-
нує на постійній основі. Сторонами в роз-
глянутих Судом справах можуть бути тільки 
держави. Слухання справи проходить, як 
правило, публічно. Рішення оголошується 
на відкритому засіданні Суду. Воно остаточ-
не, і його виконання є обов’язковим для сто-
рін. Місцеперебування Суду — Гаага (Нідер-
ланди).

Міжнародний тероризм (від лат. 
terror — страх, жах) — злочин міжнародного 
характеру, дії окремих осіб і організацій, 
спрямовані на досягнення будь-яких цілей 
(зазвичай політичних) шляхом застосуван-
ня акцій насильства, терористичних актів. 
Міжнародний тероризм — це сукупність су-
спільно небезпечних у міжнародному масш-
табі діянь, що тягнуть за собою безглузду за-
гибель людей, що порушують нормальну ди-
пломатичну діяльність держав та їх 
представників і утруднюють здійснення 
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міжнародних контактів і зустрічей, а також 
транспортних зв’язків між державами.

Міжнародний торговий арбітраж — 
система розгляду спорів між організаціями 
і фірмами різних країн в галузі зовнішньої 
торгівлі, торгового мореплавання і в інших 
сферах, що склалася в міжнародній практи-
ці. Ці суперечки розглядаються, як прави-
ло, в третейських судах (арбітражах), які 
обираються сторонами за погодженням між 
ними. Розрізняються два типи таких тре-
тейських судів: постійно діючі і “ізольова-
ні”, створювані сторонами тільки для 
розв’язанні такого конкретного спору. При 
розгляді спорів в “ізольованому” третей-
ському суді часто застосовується Арбітраж-
ний регламент Комісії ООН по праву між-
народної торгівлі (Арбітражний регламент 
ЮНСІТРАЛ).

Міжнародний торговий сертифі-
кат — імпортна ліцензія, яка перебуває у 
вільному обігу; надає покупцеві право про-
дажу товарів на обумовлену суму у твердій 
валюті в країні з неконвертованою валютою.

Міжнародний транспорт — послуги 
усіх видів транспорту (морського, повітря-
ного, наземного, річкового і космічного), що 
надаються резидентами однієї країни рези-
дентам іншої країни.

Міжнародний транспортний доку-
мент — номерний товаросупровiдний доку-
мент, який є договором на перевезення кож-
ного окремого міжнародного експрес-вiд-
правлення.

Міжнародний фонд відродження — 
заснований у квітні 1990 р., є частиною ме-
режі фундації Сороса (31 національна орга-
нізація, що діє в різних країнах світу, в т. ч. і 
в Україні). “Відродження” є міжнародним 
благодійним громадським фондом, який фі-
нансує проекти та програми, що сприяють 
національному відродженню й демократиза-
ції освіти, розбудови громадянського су-
спільства, культури. Співпрацюючи з неуря-
довими організаціями, приватними та дер-
жавними установами в Україні, М. ф. 
“Відродження” підтримує різноманітні про-
грами, надаючи їм такі гранти, як “Жінка у 
суспільстві” — програму започатковано у 
1998 р. як спільний з Жіночим Консорціу-
мом ННД — США конкурс проектів. Голо-
вними напрямами її є зміцнення та професі-
оналізація існуючих жіночих недержавних 
організацій, створення і розвиток інфра-
структури жіночих організацій та ін. 

Міжнародні аукціони — міжнародні 
конкурси на право одержання замовлень на 
поставку устаткування, обладнання, техно-

логічних ліній, будівництво об’єктів, вико-
нання інших складних послуг у різних краї-
нах світу.

Міжнародні валютні відносини — 
складова частина міжнародних економічних 
відносин, банківських операцій, пов’язаних 
із валютно-грошовими і розрахунково-кре-
дит ними зв’язками.

Міжнародні валютні ресурси — іно-
земні валюти та інші активи, насамперед зо-
лото, які країна може використати для по-
криття дефіциту платіжного балансу.

Міжнародні валютно-кредитні орга-
нізації — міжнародні фінансові організації, 
створені на основі міждержавних угод для 
регулювання валютних і кредитно-фінан-
сових відносин між країнами, для кредитної 
допомоги в економічному розвитку цих кра-
їн. До них входять: Банк міжнародних розра-
хунків, Міжнародний валютний фонд, Між-
народний банк реконструкції і розвитку, 
Міжнародна асоціація розвитку, Міжнарод-
на фінансова корпорація, Європейський ін-
вестиційний банк, регіональні міжнародні 
банки розвитку.

Міжнародні виставки і ярмарки — осо-
блива форма світового ринку, де демонстру-
ються зразки товарів, досягнення господар-
ства, науки і техніки, культури та мистецтва, 
проводяться ділові переговори потен ційних 
учасників угод купівлі-про дажу, уточнюють-
ся комерційні позиції, здійснюється оптова 
торгівля за зразками, підписуються зовніш-
ньоторговельні договори, контракти.

Міжнародні економічні відносини — 
система господарських відносин між країна-
ми світу. Найважливішими формами М. е. в. 
(світогосподарських зв’язків) є міжнародна 
торгівля, міграція робочої сили, вивіз капіта-
лу, міжнародні фінансово-кредитні, валютні 
відносини тощо.

Міжнародні експрес-відправлення — 
належним чином упаковані міжнародні від-
правлення з документами чи товарним вкла-
денням, які приймаються, обробляються, пе-
ревозяться будь-яким видом транспорту за 
міжнародним транспортним документом з 
метою доставки одержувачу прискореним 
способом у визначений строк.

Міжнародні конвенції — одна з найпо-
ширеніших назв багатосторонніх міжнарод-
них договорів. У принципі міжнародні кон-
венції не мають яких-небудь істотних від-
мінностей від багатосторонніх міжнародних 
договорів з іншими назвами. Більшість між-
народних конвенцій укладаються зі спеці-
альних питань економічного, юридичного та 
гуманітарного характеру.

Міжнародні конвенції
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Міжнародні монополії — союзи вели-
ких промислових, торгових, транспортних 
компаній або банків різних країн чи окремі 
великі компанії, що контролюють виробничі 
і інші господарські підприємства за межами 
країни свого базування, які займають на пев-
ному ринку монопольні позиції у виробни-
цтві, збуті і закупівлі тих чи інших товарів і 
послуг.

Міжнародні організації — міждержав-
ні та міжурядові організації, а також міжна-
родні союзи неурядових національних това-
риств, які об’єднують різні політичні, проф-
спілкові, релігійні, культурні, молодіжні, 
спортивні та інші спілки з метою поглиблен-
ня співробітництва й міжнародного порозу-
міння. Інтенсивний розвиток міжнародних 
організацій особливо спостерігається у 
XX ст., участь у них беруть й українці. До 
1914 р. українці Австро-Угорщини брали 
участь у Слов’янських конгресах, а в Росії 
керівні діячі неросійських народів утворили 
в 1905 р. у Петербурзі Союз автономістів — 
першу міжнародну політичну організацію 
народів Росії. 

Міжнародні переговори — спосіб ви-
рішення найрізноманітніших питань міжна-
родного життя, розробки міжнародно-
правових норм, мирного вирішення супере-
чок, засновані на безпосередньому контакті 
належним чином уповноважених осіб відпо-
відних зацікавлених суб’єктів міжнародного 
права. Нині склалися різні види міжнарод-
них переговорів (консультації, обмін думка-
ми, наради та ін.), кожен з яких має свою 
специфіку і особливості. Сучасне міжнарод-
не право не містить будь-яких правил веден-
ня міжнародних переговорів: мета, склад 
учасників, рівень, форми та інші питання ве-
дення переговорів визначаються самими за-
цікавленими державами, але зазвичай з ура-
хуванням вже існуючої ситуації, міжнарод-
ної практики.

Міжнародні платіжні засоби — засо-
би, за допомогою яких здійснюються міжна-
родні платежі й сплачуються міжнародні 
кредити.

Міжнародні поїздки — приватні і 
службові поїздки людей за кордон і при-
дбання ними товарів та послуг за умови, що 
вони, як мандрівники, перебувають там мен-
ше року і вважаються нерезидентами.

Міжнародні поліцейські сили — тим-
часове формування, що складається з ци-
вільного поліцейського персоналу і техніки 
різних держав, з яким доручено контролюва-
ти громадську безпеку і порядок у третій 
державі, як правило, згідно з мандатом Ради 

Безпеки ООН. У його завдання може входи-
ти виконання основних обов’язків громадян-
ської поліції, запобігання заворушень, при-
кордонний контроль та створення місцевих 
цивільних поліцейських сил, в тому числі 
комплектування особовим складом, підго-
товка, оснащення подібних місцевих сил і 
здійснення контролю за ними. Можуть бути 
озброєними, неозброєними або комбінова-
ними.

Міжнародні поштові відправлен-
ня — упаковані та оформлені відповідно до 
вимог актів Всесвітнього поштового союзу 
та Правил надання послуг поштового зв’язку 
листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні 
мішки з позначкою “М”, дрібні пакети, від-
правлення з оголошеною цінністю, поштові 
посилки, згруповані поштові відправлення з 
позначкою “Консигнація”, відправлення 
міжнародної прискореної пошти “ЕМS”, які 
приймаються для пересилання за межі Укра-
їни, доставляються в Україну або переміщу-
ються через територію України транзитом 
операторами поштового зв’язку.

Міжнародні розрахунки — взаємні 
двосторонні платежі і розрахунки між органі-
заціями і громадянами різних країн, обумов-
лені спеціальними міжнародними правовими 
актами, угодами, контрактами. Проводяться 
безпосередньо банківськими си сте мами через 
міжнародні платіжні засоби. Ці розрахунки 
базуються на принципах, закріплених Же-
невською міжнародною конвенцією і поста-
новами Міжнародної торговельної палати. 
Безпосередні розрахунки за міжнародними 
економічними контрактами і кредитними від-
носинами регулюються двосторонніми угода-
ми (контрактами) країн-партнерів.

Міжнародні розрахункові грошові 
одиниці — штучні валютні одиниці, що є 
умовним вимірником валют різних країн 
для зіставлення боргових зобов’язань, плате-
жів, валютних резервів, встановлення спів-
відношень курсів валют різних країн, показ-
ників банківських балансів (напр., ЕКЮ, єв-
родолари, євро).

Міжнародні санкції — санкції, які ви-
знаються Україною відповідно до міжнарод-
них договорів України або рішень міждер-
жавних об’єднань, міжнародних, міжурядо-
вих організацій, участь у яких бере Україна, 
а також іноземних держав (у порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України) щодо 
замороження активів визначених осіб або 
обмеження будь-якого доступу до них.

Міжнародні стандарти — документи, 
що визначають якісні характеристики това-
рів і застосовуються в міжнародній торгів-
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лі — стандарти, розроблені Міжнародною 
організацією зі стандартизації (ІСО) і Між-
народною електротехнічною комісією 
(МЕК) і виконують функцію нормативних 
документів, містять оптимальні вимоги до 
всіх речових елементів виробництва і про-
дукції з урахуванням інтересів споживачів, 
які звертаються до послуг світового ринку. 
Міжнародні стандарти мають пріоритет над 
національно-державними стандартами і за-
стосовуються в статусі останніх при акре-
дитації підприємств, сертифікації продук-
ції, її експортуванні, допущенні для участі в 
конкурсі на отримання державного замов-
лення і т. д. 

Міжнародні товарні номенклату-
ри — списки товарів, складені відповідно до 
класифікаційної системи. Для класифікації 
товарів у світовій торгівлі ухвалені такі но-
менклатури: Стандартна міжнародна торго-
ва класифікація ООН (СМТК), створена на 
базі Номенклатури для класифікації товарів 
з митних тарифів (БТН), Номенклатура гар-
монізованої системи (НГС).

Міжнародні товарні угоди — міжна-
родні угоди з регулювання світових ринків 
окремих сировинних товарів, мета яких по-
лягає в недопущенні надзвичайно великих 
коливань світових цін на ті чи інші товари, в 
розвитку міжнародної торгівлі цими товара-
ми, а також у тому, щоб перешкоджати ви-
никненню надлишків чи нестачі товарів, ре-
гулювати і поліпшувати їх виробництво і 
збут.

Міжнародні торги — конкурсна форма 
розміщення замовлень на закупівлю на сві-
товому ринку обладнання або залучення 
підрядників для спорудження комплексних 
великомасштабних об’єктів, виконання ін-
ших робіт, включаючи надання інжинірин-
гових послуг. Умови конкурсу оголошують 
завчасно.

Міжнародні фінансові центри — цен-
три міжнародного ринку позикових капіта-
лів. Це насамперед Нью-Йорк, Лондон, Па-
риж, Токіо, Цюріх, Франкфурт-на-Майні, 
Гонконг. Див. також Міжнародний ринок по-
зичкових капіталів.

Міжпарламентський союз — міжна-
родна урядова організація, що об’єднує на-
ціональні парламентські групи. Створена у 
1889 р. з метою заохочення особистих кон-
тактів між парламентарями, об’єднання їх 
сумісної роботи та зміцнення миру, співро-
бітництва, демократизації парламентських 
інститутів. Місцезнаходження — Женева.

Міжрольові конфлікти — виникають 
тоді, коли дві або більше соціальних ролей, 

які виконує одна людина, містять у собі не-
сумісні обов’язки. Прикладом такого кон-
флікту може розглядатися ситуація, коли 
ролі студента, батька й працівника фірми 
виконує одна особистість. Ці ролі можуть 
вимагати від особистості бути одночасно на 
роботі, вдома й в інституті або виконувати 
стільки завдань, що на них бракує часу.

Міжурядова позика — позика, що на-
дається однією країною або групою країн ін-
шій країні з метою економічної підтримки у 
вигляді коштів або поставок товарів з обу-
мовленням строків і Гарантій повернення 
під певні проценти.

Міжчасова торгівля — підвищене по-
точне споживання за рахунок скорочення 
споживання у майбутньому (запозичення) 
або занижене поточне споживання на ко-
ристь більшого споживання у майбутньому 
(кредитування).

Мізантроп — людина, яка уникає спіл-
кування з іншими людьми, ненавидить їх; 
відлюдник.

Мізерний — маленький за розмірами; 
жалюгідний.

Мікро... — у складних словах означає: 
дуже малий, найдрібніший, пов’язаний з ви-
вченням, вимірюванням, визначенням що-
найменших предметів, величин, явищ; у на-
звах одиниць вимірювання — мільйонна 
частка (напр., мікроаналіз, мікрофарада).

Мікроекономіка — галузь економічної 
науки, що вивчає економічні пропорції в 
межах окремої ланки економіки, маломасш-
табного виробництва, окремого підприєм-
ства, фірми. Вона передбачає характеристику 
економічної поведінки первинних суб’єктів 
ринку — виробників, споживачів, фірм, меха-
нізм і ефективність прийняття підприєм-
ницьких рішень та індивідуального вибору. У 
центрі економічного аналізу знаходиться еко-
номічний суб’єкт, що намагається задоволь-
нити свої потреби за допомогою обмежених 
ресурсів. М. вивчає поведінку суб’єктів 
економіко-господарських відносин у процесі 
виробництва, розвитку, обміну і споживання; 
вона виходить з принципу раціональної пове-
дінки економічного агента, котра спрямована 
на дослідження його цільової функції; роз-
глядає такі питання, як суспільний добробут, 
справедливість, рівність у розподілі доходів, 
невідповідність ринкового механізму в 
розв’язанні деяких суперечностей економіч-
ного розвитку. Під методологією М. слід ро-
зуміти сукупність методів пізнання, що засто-
совуються цією наукою.

Мікромаркетинг — маркетингова ді-
яльність підприємства, частина маркетингу, 
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що забезпечує зв’язок між виробниками і 
споживачами, а також маркетингові спосте-
реження, дії безпосередньо в структурі фір-
ми, компанії.

Мікропрограма — послідовність мікро-
команд, що забезпечує інтерпретацію ко-
манд машинної мови. Така послідовність, що 
керує конкретними пристроями ЕОМ, вну-
трішніми регістрами процесора, жорстко ви-
значена і не може бути змінена користува-
чем ЕОМ.

Мікропроцес — нетривалий процес, що 
має невелике поширення і незначний вплив.

Мікропроцесор — чип (інтегральна 
схема), що містить усі логічні схеми цен-
трального процесора. Є одним із основних 
компонентів мікрокомп’ютера і складається 
з арифметикологічного пристрою, пристрою 
управління синхронізацією, регістрів загаль-
ного призначення.

Мікрорегіон — частина території регіо-
ну, що характеризується територіальною ці-
лісністю та особливостями розвитку, в ме-
жах якої реалізуються спеціальні для цієї те-
риторії проекти регіонального розвитку.

Мікрорішення — рішення, яке приймає 
окрема особа. Воно стосується її особистих 
економічних інтересів у веденні підприєм-
ницької чи іншої діяльності (одержання 
прибутку, використання доходу, наявних 
площ, ресурсів тощо).

Мікросегментація — визначення пев-
них соціальних груп споживачів окремих то-
варів, послуг у межах одного регіону країни 
за певними споживними конкретизованими 
ознаками. Вона дає можливість конкретизу-
вати класифікацію груп споживачів, що 
сприяє досягненню більшої досто вірності 
кон’юнктурних досліджень і прийняттю 
ефективних управлінських рішень.

Мікросередовище — сукупність еле-
ментів, умов, що становлять потенціал і 
можливості фірми реалізовувати свої про-
грами, плани, завдання: матеріальна база, 
склад працівників, її постачальники, клієн-
ти, компаньйони, конкуренти, опоненти, 
прихильники.

Мікросоціологія — один із розділів су-
часної соціології, який вивчає структуру і 
функціонування невеликих соціальних груп 
та орієнтований на аналіз соціальних явищ і 
процесів у відносно невеликих соціальних 
системах (наприклад: сім’я), обмежується 
емпіричним описом подій повсякденного 
життя, абстрагується від вивчення їх зв’язків 
з процесами макрорівня.

Мікроструктура — 1) найдрібніша бу-
дова твердих тіл, що її можна спостерігати 

лише за допомогою спеціальних пристроїв; 
2) дрібна структура елементів економічних, 
суспільних, соціальних показників.

Мікроструктура ринку — співвідно-
шення попиту і пропозиції товарів і послуг 
конкретних виробників у межах даної товар-
ної групи (напр., автомобіль певної фірми в 
рамках ринку автомобілів). Відіграє важли-
ву роль при сегментації ринку.

Мікрофільм — копія документа, отри-
мана за допомогою фотографування; рулон-
на фотоплівка з текстовими даними.

Мікс-фонд — змішаний інвестиційний 
фонд, що вкладає кошти в рухоме майно і 
нерухомість.

Мілі... — у складних словах означає “ти-
сячна частка”, напр., мілівольт-одиниця 
електричної напруги та електрорушійної 
сили, що дорівнює 0,001 вольта.

Міліція — складова системи Міністер-
ства внутрішніх справ, що здійснює охорону 
громадського порядку, усіх видів власності, 
особи, особистих і майнових прав громадян, 
веде боротьбу з порушниками правил гро-
мадського порядку, вживає заходів до запо-
бігання злочинам, здійснює адміністратив-
ний нагляд, проводить у життя правила пас-
портної системи.

Міль — розмінна монета Кіпру, дорівнює 
1/100 кіпрського фунта.

Мільєм — дрібна розмінна монета Єгип-
ту, дорівнює 1/1000 єгипетського фунта, Су-
дану, дорівнює 1/1000 суданського фунта; 
Тунісу — мілім, дорівнює 1/1000 туніського 
динара.

Мільйонер — власник мільйонного ба-
гатства, капіталу, що перевищує мільйон до-
ларів.

Мільярдер — власник мільярдного ба-
гатства, капіталу.

Міні... — скорочення від слова мінімаль-
ний. Протилежне — максі.

Мінімакс — базовий алгоритм систем 
штучного інтелекту, що застосовується в 
основному при створенні програм для граль-
них задач. На кожному кроці взаємодії “су-
перника” і програми забезпечується міні-
мальна результативність оцінки кроку (дії) 
першого і максимальна — для самої прог-
рами.

Мінімальна заробітна плата — офіцій-
но встановлений державою мінімальний рі-
вень оплати праці у вигляді мінімальної мі-
сячної ставки чи почасової оплати. Він періо-
дично змінюється залежно від фінансових 
можливостей держави. Використовується 
для обчислення розмірів державних податків, 
платежів, штрафів. Значення міні ма льної за-
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робітної плати не завжди відповідає величині 
прожиткового мінімуму.

Мінімальне відхилення — встановле-
на правилами біржі допустима величина 
коливань курсу, ціни в межах одного контр-
акту.

Мінімальний — щонайменший серед 
чогось, найменший з можливих.

Мінімальний бюджет місцевого са-
моврядування — розрахунковий обсяг міс-
цевого бюджету, необхідний для здійснення 
повноважень місцевого самоврядування на 
рівні мінімальних соціальних потреб, який 
гарантується державою.

Мінімальний прибуток — найменший 
прибуток, необхідний для збереження і 
функціонування підприємства, фірми.

Мінімальний рівень соціальних по-
треб — гарантований державою мінімаль-
ний рівень соціальних послуг на душу насе-
лення в межах усієї території України.

Мінімізація — доведення чого-небудь 
до щонайменшої величини, найменшого роз-
міру.

Мінімум неоподатковуваний — розмір 
об’єкта оподаткування, у межах якого юри-
дичні й фізичні особи податку не сплачують.

Міністерство. Міністерство є цен-
тральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику в одній чи кількох визначених 
Кабінетом Міністрів України сферах, прове-
дення якої покладено на Кабінет Міністрів 
України. Міністерство очолює міністр Укра-
їни (далі — міністр), який є членом Кабінету 
Міністрів України.

Міністерство галузеве — центральний 
орган, що здійснює керівництво певною га-
луззю господарства країни (напр. Міністер-
ство харчової промисловості тощо).

Міністерство економіки України — 
державний орган виконавчої влади, що ви-
значає цілі і пріоритети розвитку економіки 
України на загальнодержавному та регіональ-
ному рівнях. Одним із завдань є визначення 
сфер і перспектив розвитку недержавного 
сектора економіки, реалізація державної по-
літики щодо поширення підприєм ництва, за-
провадження організаційних, правових та 
економічних механізмів створення умов для 
ефективної діяльності суб’єктів підприємни-
цтва, розробка окремих програм у цій сфері, 
спрямованих на підтримку вітчизняного ви-
робника.

Міністерство функціональне — цен-
тральний орган, що здійснює керівництво 
певною сферою діяльності. Напр., міністер-
ства фінансів, економіки та ін.

Міністр. Міністр як член Кабінету Мі-
ністрів України здійснює повноваження, ви-
значені Законом України “Про Кабінет Мі-
ністрів України”, в тому числі щодо спряму-
вання та координації діяльності центральних 
органів виконавчої влади.

Міністр без портфеля — у деяких кра-
їнах член уряду, який не очолює безпосеред-
ньо міністерство або інший центральний ор-
ган виконавчої влади, а виконує окремі до-
ручення голови уряду. Це здебільшого 
політичні діячі, які можуть забезпечити під-
тримку уряду з боку своїх парламентських 
фракцій.

Мінова вартість — форма вираження 
вартості товару, завдяки їй товар може бути 
обміняний на інший товар у певній пропор-
ції, яка відображена в ціні.

Мінорат — 1) порядок спадкування, 
коди майно передається молодшому за віком 
у роді або сім’ї; 2) саме майно, що передаєть-
ся за міноратом.

Міра — 1) філософська категорія, що ви-
ражає діалектичну єдність кількісного і якіс-
ного визначення об’єкта; показує межу, за 
якою зміна кількості веде за собою зміну 
якості і навпаки; 2) у метрології — засоби ви-
мірювання, призначені для відтворення фі-
зичних величин якогось предмета (об’єкта). 
М. використовуються як еталони, зразкові 
або рівні засоби вимірювання.

Міра вартості — 1) одиниці, в яких ви-
мірюються ціни й ведеться бухгалтерський 
облік; 2) одна з функцій грошей.

Міра споживання — одиниця виміру, 
що встановлюється суспільством для визна-
чення частки національного доходу, яку має 
отримати працівник відповідно до затраче-
ної у суспільному виробництві праці. Нині 
зростає роль трудових колективів у встанов-
ленні міри споживання для кожного праців-
ника. Централізована функція держави зво-
диться до визначення мінімального розміру 
заробітної плати, до розроблення тарифних 
ставок і окладів, що відповідають суспільній 
оцінці складності праці, а трудові колективи 
на практиці забезпечують тісний взаємо-
зв’язок розміру заробітної плати кожного 
працівника з його конкретним трудовим 
внеском, використовуючи з цією метою пре-
мії, доплати, надбавки, а також кошти фонду 
соціального розвитку. За рахунок суспіль-
них фондів споживання встановлюється 
міра споживання для непрацездатних членів 
суспільства.

Міри — система мір, особливо довжи-
ни, була в Україні, як і в багатьох країнах 
світу, вже з доісторичних часів. Назву окре-

Міри



402

мих мір виводять з лексики на позначення 
частин людського тіла або їхніх функцій, 
чим і пояснюється ідентичність назв пер-
вісних мір довжини у різних народів: па-
лець, п’ядь, лікоть, крок, сажень. Інша тер-
мінологія вироблялася виходячи з аграр-
них чи домашніх предметів людини або 
ґрунтувалася на речах її праці чи оточення. 
Система мір, вироблена в княжу добу, зали-
шилася й надалі в народній метрології. 
Особливо активно використовувалася лек-
сика із значенням міри довжини: п’ядь, лі-
коть, сажень (маховий — відстань розпро-
стертих горизонтально рук; косий — від-
стань від лівої ноги дорослої людини до 
кінця правої руки, піднятої угору), стопа, 
крок. П’ядь мала, що дорівнювала відстані 
між великим і вказівним пальцем (19–
20 см) і велика — від великого пальця до 
мізинця (22–23 см). Сажень — від слова 
“сягати” (176 см і 216 см). 

Місіонер — торговий працівник, якому 
необов’язково чи заборонено приймати за-
мовлення, але чий обов’язок полягає у ство-
ренні позитивного образу торгової чи то-
варної марки фірми, у формуванні попиту, у 
навчанні потенційного споживача користу-
ватись товаром, доведенні його переваг 
(напр., медичний консультант, який пред-
ставляє фармацевтичну фірму, або фахівець 
з комп’ютерної техніки демонструє роботу 
комп’ютера, надає консультації).

Місія (англ. mission) — 1) завдання, до-
ручення, покликання; 2) дипломатичне 
представництво при будь-якій державі на 
чолі з представником або довіреним у спра-
вах; 3) представники однієї держави, яких 
посилають в іншу зі спеціальною метою, на-
приклад, торгова місія. Основна мета діяль-
ності; 4) принципове призначення організа-
ції, яким вона відрізняється від інших орга-
нізацій і в рамках якого визначає характер 
операцій як зі своєю продукцією, так і на 
ринках. Правильно сформульована заява 
М. від імені організації — це вичерпний ін-
струмент планування, що дає змогу мене-
джерам зосереджувати увагу на основних 
напрямах сьогоднішньої і завтрашньої ді-
яльності компанії. Подібна заява окреслює 
коло клієнтів компанії, дає опис пропонова-
них товарів і послуг, обмежує географічну 
сферу діяльності, визначає основні техно-
логії, містить пріоритетні цінності або мету, 
полегшує розуміння філософії, покладеної 
в основу компанії. Дослідження свідчать, 
що фірми, які заявляють про свою М., ма-
ють кращі фінансові показники, створюють 
собі популярний імідж; 5) головна загальна 

мета підприємства як довгострокове за-
вдання з відмінного від конкурентів і бажа-
но кращого задоволення потреб основних 
покупців вироблених товарів і послуг.

Місія держави (англ. mission state) — 
головна мета діяльності держави та відповід-
ного процесу державного управління, яка, 
власне, і є причиною їх здійснення та взагалі 
існування. М. д. охоплює як внутрішні, так і 
зовнішні завдання діяльності та управління 
держави і визначає подальшу конкретизацію 
цілей, стратегії та політик. Тому її форму-
вання має передувати етапу визначення ці-
лей, інакше не буде єдності системи цілей, 
що може призводити до невиправдано вели-
ких витрат ресурсів на їх реалізацію. Цілі, 
які безпосередньо визначені для виконання 
М. д., слід розглядати як основні напрями її 
діяльності та управління. Серед таких цілей 
Української держави можна назвати: забез-
печення незалежності і суверенітету; ство-
рення демократичної, правової держави, в 
якій панує закон; досягнення високого рівня 
соціального розвитку, за якого забезпечува-
тимуться соціальні умови життєдіяльності 
громадян України на рівні передових країн 
світу. Визначення М. д. є обов’язковим та 
важливим складовим елементом запрова-
дження стратегічного управління. М. д., як 
правило, містить стислий виклад найвагомі-
шої мети на довгострокову перспективу та 
напрями державної політики. Шляхом їх ви-
значення М. д. відображує якісні та функціо-
нальні особливості держави. Основним зо-
внішньополітичним вектором України є єв-
ропейський вимір за умови стратегічного 
партнерства з Росією та Сполученими Шта-
тами Америки.

Місія дипломатична — дипломатичне 
представництво, яке очолює посланник (по-
сланець) або постійний повірений у справах. 
М. д. вважається також направленням в 
іншу країну окремої особи або делегації для 
виконання спеціального одноразового ди-
пломатичного доручення уряду.

Місменеджмент (англ. mismanage-
ment) — невміле керівництво, що досить по-
ширене в сучасній практиці. Найчастіше 
воно виявляється у погіршенні виробництва 
та фінансово-економічного становища під-
приємства, банкрутстві, зміні власника та 
управлінської команди.

Містика (англ. mystic) — одна з дефор-
мацій управління діяльністю, що виявляєть-
ся в роботі органів місцевого самоуправлін-
ня при ігноруванні інтересів підприємств, 
інших ланок галузей економіки, а також на-
селення.

Місіонер
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Містифікація — 1) умисне введення ко-
гось в оману; 2) тлумачення або сприйняття 
реальних явищ у містичному дусі.

Місто — значний населений пункт, 
який відповідає певним вимогам структури 
господарського, соціально-культурного 
комплексу, його благоустрою, кількості на-
селення, його соціального складу. Здебіль-
шого є центрами економічними, адміністра-
тивними і культурними у навколишньому 
районі. Поділяються на три категорії: міста 
державного, обласного і районного підпо-
рядкування.

Містобудівна діяльність — діяльність з 
розвитку територій, в тому числі міст та ін-
ших поселень, здійснювана у вигляді терито-
ріального планування, містобудівного зону-
вання, планування території, архітек турно-
будівельного проектування, будів ництва, 
капітального ремонту, реконструкції об’єктів 
капітального будівництва.

Містобудівна документація — систе-
ма видів і стадій проектування, що забезпе-
чують розробку і здійснення містобудівних 
прогнозів і програм, а також реалізацію ін-
вестицій.

Містобудівна політика — цілеспрямо-
вана діяльність держави щодо формування 
сприятливого середовища проживання насе-
лення з огляду на умови історично сформо-
ваного розселення, перспективи соці ально-
економічного розвитку суспільства, націо-
нально-етнічні й інші місцеві особли вості.

Містобудівне зонування — зонування 
територій муніципальних утворень з метою 
визначення територіальних зон і встанов-
лення містобудівних регламентів.

Містобудівні нормативи — один із за-
собів державного регулювання містобудів-
ної діяльності; містять необхідний комплекс 
кількісних і якісних показників, що регулю-
ють розробку і реалізацію містобудівної до-
кументації; деталізують положення законо-
давства з обліку в містобудуванні демогра-
фічних, природно-кліматичних, геологічних, 
гідрогеологічних та екологічних умов, по-
треб інвалідів, людей похилого віку, потреб 
дітей та молоді, санітарно-гігієнічних, про-
типожежних та інших обов’язкових вимог. 
Розробляються на певний термін органами 
державної влади і управління України, скла-
дають основу державної, відомчої та неза-
лежної експертизи, контролю за містобудів-
ною діяльністю, а також вирішення спірних 
містобудівних питань, в т. ч. судовими орга-
нами.

Містобудівні програми — текстові, та-
бличні і графічні документи, що включають 

комплекс планових і практичних заходів для 
досягнення містобудівного ефекту з ураху-
ванням раціонального природокористуван-
ня, ресурсозбереження та збереження істо-
рико-культурної спадщини.

Місце на біржі — 1) право брокерської 
фірми вести торговельні операції на біржі і 
мати своїх грейдерів у її торговельному залі; 
2) стенд у біржовому залі, виділений члену 
біржі.

Місцеве господарство — сукупність 
підприємств, організацій і установ, що забез-
печують безпосереднє задоволення потреб 
населення і функціонування місцевого само-
управління. Складається з підприємств і 
об’єктів виробничої і соціальної інфраструк-
тури, що становлять комунальну власність 
відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці. За погодженням з власником до 
складу М. г. можуть включатись інші 
об’єкти, діяльність яких пов’язана в осно-
вному з обслуговуванням місцевого насе-
лення.

Місцеве запозичення — операції з 
отримання до бюджету Автономної Респу-
бліки Крим чи міського бюджету кредитів 
(позик) на умовах повернення, платності та 
строковості з метою фінансування бюджету 
Автономної Республіки Крим чи міського 
бюджету.

Місцеве самоврядування в Украї-
ні — це гарантоване державою право та ре-
альна здатність територіальної громади — 
жителів села чи добровільного об’єднання у 
сільську громаду жителів кількох сіл, сели-
ща, міста — самостійно або під відповідаль-
ність органів та посадових осіб місцевого са-
моврядування вирішувати питання місцево-
го значення в межах Конституції і законів 
України. Місцеве самоврядування здійсню-
ється територіальними громадами сіл, се-
лищ, міст як безпосередньо, так і через сіль-
ські, селищні, міські ради та їх виконавчі ор-
гани, а також через районні та обласні ради, 
які представляють спільні інтереси терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст.

Місцеве самоуправління — територі-
альна самоорганізація громадян для само-
стійного вирішення безпосередньо або за до-
помогою вибраних ними державних і гро-
мадських органів різноманітних питань 
місцевого життя (зважаючи на інтереси на-
селення) на основі законів і власної 
фінансово-економічної бази.

Місцевий борг — загальна сума борго-
вих зобов’язань Автономної Республіки 
Крим чи територіальної громади міста з по-
вернення отриманих та непогашених креди-
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тів (позик) станом на звітну дату, що вини-
кають внаслідок місцевого запозичення.

Місцевий референдум. Місцевий ре-
ферендум є формою вирішення територіаль-
ною громадою питань місцевого значення 
шляхом прямого волевиявлення. Предметом 
місцевого референдуму може бути будь-яке 
питання, віднесене Конституцією України, 
цим та іншими законами до відання місцево-
го самоврядування. На місцевий референ-
дум не можуть бути винесені питання, відне-
сені законом до відання органів державної 
влади. Рішення, прийняті місцевим рефе-
рендумом, є обов’язковими для виконання 
на відповідній території.

Місцевий фінансовий орган — уста-
нова, що відповідно до законодавства Украї-
ни здійснює функції зі складання, виконан-
ня місцевих бюджетів, контролю за витра-
чанням коштів розпорядниками бюджетних 
коштів, а також інші функції, пов’язані з 
управлінням коштами місцевого бюджету. 
Для цілей цього Кодексу орган виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з пи-
тань фінансів віднесено до місцевих фінан-
сових органів. Сільський, селищний, місь-
кий (міста районного значення) голова за-
безпечує виконання функцій місцевого 
фінансового органу, якщо такий орган не 
створено згідно із законом.

Місцеві бюджети — бюджет Авто-
номної Республіки Крим, обласні, районні 
бюджети та бюджети місцевого самовряду-
вання.

Місцеві ініціативи. Члени територі-
альної громади мають право ініціювати роз-
гляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) 
будь-якого питання, віднесеного до відання 
місцевого самоврядування. Порядок внесен-
ня місцевої ініціативи на розгляд ради ви-
значається представницьким органом місце-
вого самоврядування або статутом територі-
альної громади з урахуванням вимог Закону 
України “Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльнос-
ті”. Місцева ініціатива, внесена на розгляд 
ради у встановленому порядку, підлягає 
обов’язковому розгляду на відкритому засі-
данні ради за участю членів ініціативної гру-
пи з питань місцевої ініціативи. Рішення 
ради, прийняте з питання, внесеного на її 
розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнаро-
дується в порядку, встановленому представ-
ницьким органом місцевого самоврядування 
або статутом територіальної громади.

Місцеві податки і збори — платежі фі-
зичних та юридичних осіб, що надходять у 
місцеві бюджети. Як правило, вони є допо-

вненням до загальнодержавних податків. 
Стягуються відповідно до Декрету Кабінету 
Міністрів України “Про місцеві податки і 
збори”. До місцевих податків в Україні нале-
жить плата за землю, податок на нерухоме 
майно фізичних осіб, податок на промисел, 
податок із реклами та ін. Цим Декретом пе-
редбачено встановлення таких зборів: го-
тельний збір; за паркування автотранспорту; 
ринковий збір; за видачу ордера на кварти-
ру; курортний збір; за видачу дозволу на роз-
міщення об’єктів торгівлі; за право викорис-
тання місцевої символіки; за право прове-
дення кіно- і телезйомок; за проведення 
місцевих аукціонів, конкурсного розпрода-
жу і лотереї; за участь у бігах на іподромі; за 
виграш на бігах тощо.

Міська реформа 1870 р. — важлива 
складова реформ 1860–70-х рр. у Російській 
імперії. Підготовка міської реформи розпоча-
лася у 1862 р. з ініціативи міністерства вну-
трішніх справ. Для розробки пропозицій на 
місцях було створено 509 комісій, на основі 
пропозицій яких у міністерстві внутрішніх 
справ у 1864 р. було підготовлено перший ва-
ріант проекту міської реформи. Розгляд про-
ектів продовжувався до 1870 р. 16 червня 
1870 р. лише третій проект був затверджений 
царем. Міське самоврядування створювало-
ся на тих самих засадах, що й земське. На ор-
гани міського самоврядування (міські думи і 
міські управи) покладалися адміністративно-
господарські функції: благоустрій міст 
(освітлення вулиць, ремонт тротуарів, опа-
лення, водопостачання, транспорт тощо), на-
родна освіта, громадська опіка, охорона 
здоров’я, опікування розвитком торгівлі і 
промисловості та ін. У межах наданої компе-
тенції органи самоврядування мали відносну 
незалежність і самостійність, що давало змо-
гу досягти значних успіхів у розвитку місь-
кого господарства. Міський бюджет форму-
вався на основі податків і зборів із нерухо-
мості, доходів від експлуатації міського 
майна, аукціонів, зборів тощо, а також відра-
хувань із державної казни. Разом з тим Місь-
ке положення передбачало низку обмежень 
бюджетних прав органів самоврядування: 
вони не могли самостійно вводити нові по-
датки і перевищувати встановлену законом 
граничну норму обкладення. На міські думи 
також покладались обов’язкові витрати на 
утримання пожежної охорони, поліції, 
в’язниць, казарм (20–60 % бюджету).

Міські землі — всі землі в межах міста, 
а саме: зайняті житловим, промисловим та 
іншим капітальним будівництвом; землі за-
гального користування, відведені під шляхи, 
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для задоволення культурно-оздоровчих і 
комунально-побутових потреб населення: 
землі с.-г. призначення, під садами, вино-
градниками, городами, ріллею, лугами, ліса-
ми; землі залізничного, водного, повітряно-
го, трубопровідного транспорту тощо. Місь-
кі землі перебувають у віданні міських рад.

Місяць контрактний — місяць, протя-
гом якого має бути здійснена операція за 
контрактом, доставлений товар за ф’ючер-
сним контрактом; місяць закінчення строку 
ф’ючерсного контракту.

Місяць найближчий — найближчий 
місяць, з якого починається процедура укла-
дання ф’ючерсних контрактів або опціонів 
на ф’ючерсні контракти на біржі, ринку.

Мітинг — 1) масові збори людей з при-
воду обговорення надзвичайних, найакту-
альніших, невідкладних, здебільшого соці-
альних і політичних, проблем; 2) перенос-
но — часто застосовуваний представниками 
ділових кіл зарубіжних держав термін, що 
означає ділова зустріч, переговори, обгово-
рення якоїсь теми кількома офіційними осо-
бами.

Міщанство — суспільний стан, до яко-
го у середньовіччі і в більш пізній час нале-
жало населення міст і містечок України. 
Основні сфери занять — ремесла, промис-
ли, сільське господарство і торгівля. Визна-
чалося суспі льно-політичною активністю, 
зробило помітний внесок у культуру укра-
їнського народу.

Мнемоніка, мнемотехніка — система 
методів, способів, технологій, які полегшу-
ють запам’ятовування та збільшують обсяг 
пам’яті.

Множинність валютних курсів — ди-
ференціювання валютних курсів виходячи з 
відповідності валют щодо різних видів опе-
рацій, специфіки товарів і регіонів.

Мобілізаційна підготовка — комплекс 
заходів, що проводяться в мирний час за за-
вчасну підготовку економіки, органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
населення і збройних сил, території держави 
до забезпечення його захисту від збройного 
нападу; складова частина командирської під-
готовки генералів і офіцерів, а також підго-
товки органів управління, з’єднань, частин, 
сил флоту і військових комісаріатів до орга-
нізованого проведення мобілізаційного роз-
гортання.

Мобілізаційне розгортання — систе-
ма заходів, що проводяться з метою плано-
мірного переведення збройних сил, установ 
на організацію і штатну чисельність військо-
вого часу. Мобілізаційне розгортання зброй-

них сил є складовою частиною мобілізації і 
включає: перевід військ (сил) на організацію 
і штати воєнного часу, доукомплектування їх 
особовим складом, забезпечення озброєн-
ням, технікою та іншими матеріальними за-
собами. Всі заходи по мобілізаційному роз-
гортанню збройних сил в цілому і кожного 
з’єднання, частини та установи окремо де-
тально розробляються в мирний час і відо-
бражаються у відповідних мобілізаційних 
планах.

Мобілізаційний план — сукупність до-
кументів, які визначають зміст, обсяг, поря-
док і строки проведення заходів щодо мобі-
лізаційного розгортання збройних сил (ЗС) 
у цілому й кожного об’єднання, з’єднання, 
частини, установи, а також переведення еко-
номіки і різних державних інститутів на ре-
жим діяльності в умовах воєнного часу. Про-
блема вирішення мобілізаційних завдань ви-
никла із введенням загального військового 
обов’язку. Саме мобілізація та М. п. регла-
ментують загальний призов, який вперше в 
історії людства був проведений під час 
Французької революції (1789–1794). З цьо-
го моменту технологічний прогрес, розвиток 
соціальних інститутів, перехід до масових 
армій і тотальних воєн тощо вплинули на 
практику розгортання військ, особливості 
мобілізації, специфіку підготовки М. п. В 
Україні основні заходи щодо мобілізації ви-
кладені у Законі України “Про мобілізацій-
ну підготовку і мобілізацію” від 13 травня 
1999 р.

Мобілізація — 1) зосередження сил, за-
собів для досягнення певної мети; 2) збір та 
приведення у бойову готовність збройних 
сил держави; 3) організація і залучення тру-
дових, матеріальних і фінансових ресурсів 
для реалізації виробничих, будівельних, під-
приємницьких та інших важливих планів, 
програм.

Мобілізація економіки — комплекс 
планових заходів з переведення усіх галузей 
економіки і відповідних державних інститу-
тів країни з мирного на воєнний стан з ме-
тою масового виробництва озброєння та вій-
ськової техніки, інших матеріальних засобів 
для всебічного забезпечення збройних сил, 
життєдіяльності населення, держави в пері-
од війни, а також залучення трудових, фі-
нансових і матеріальних ресурсів до ліквіда-
ції наслідків стихійного лиха, аварій, ката-
строф. Як правило, повномасштабна М. е. 
здійснюється при введенні в державі стану 
війни, що передбачає особливий стан су-
спільства, основних інститутів держави, гро-
мадянського суспільства та ін. М. е. відбува-

Мобілізація економіки
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ється відповідно до мобілізаційних планів, 
які розробляються для кожного підприєм-
ства, установи, організації, а також галузей 
промисловості, агропромислового сектору 
тощо.

Мобільний — рухливий, здатний до 
швидкої дії і переміщення.

Мобільний фактор — фактор вироб-
ництва, який вільно переміщується між га-
лузями.

Мобільні сили командування ОЗС 
НАТО в Європі (АСЕ Mobile Force) — не-
великі за чисельністю багатонаціональні 
сили, які можуть бути спрямовані у вста-
новлені терміни в будь-яку частину регіону 
Союзного об’єдна ного командування в Єв-
ропі, якій загрожує небезпека. Штаб сил 
знаходиться в Хайдельберг, Німеччина. Їх 
завданням є демонстрація солідарності Пів-
нічноатлантичного союзу, його здатності і 
рішучості протистояти всім формам агресії 
проти будь-якого члена НАТО. Склад мо-
більних сил приведений у відповідність з їх 
новою роллю в рамках Сил негайного реа-
гування НАТО. Вони включають в себе 
авіаційні і сухопутні елементи, в комплек-
туванні яких бере участь більшість держав–
членів НАТО.

Мобільність — оперативність, здатність 
невідкладно та ефективно щось здійснюва-
ти, залучати до виконання, реалізовувати за-
вдання, плани.

Мобільність соціальна — рухливість 
соціальних груп у суспільній структурі. Роз-
різняють горизонтальну М. с. (перехід лю-
дей із однієї соціальної групи в іншу, що роз-
міщена на тому ж соціальному рівні, напр., 
за рівнем доходів) та вертикальну М. с. (тоб-
то переміщення в інший соціальний проша-
рок). Змінність, мобільність соціальної 
структури відбувається під час кардиналь-
них соціально-економічних та політичних 
змін у суспільстві.

Мова. Природна, людська мова (на від-
міну від штучних мов і мови тварин), виник-
нення та існування якої нерозривно 
пов’язане з виникненням та існуванням лю-
дини. Термін “М.” має два взаємопов’язаних 
значення: 1) мова взагалі як певний клас зна-
кових систем; 2) конкретна, так звана етніч-
на, або “ідіоетнічна”, М. — реально існуюча 
знакова система, що використовується в пев-
ному соціумі в певному часі і просторі. М. в 
першому значенні — це абстрактне уявлення 
про єдину людську мову, центр універсаль- 
них властивостей усіх конкретних мов. М. 
взагалі — це знакова (семіотична) система, 
що природно виникла і закономірно розвива-

ється, має властивості соціального призна-
чення, існує не для окремого індивіда, а для 
відповідного соціуму. Однак незалежно від 
того, що на сьогодні переважає погляд на М. 
як явище суспільне, існують і інші. Одні вче-
ні розглядають М. як явище біологічне, 
інші — як психічне. М. не є біологічним яви-
щем, оскільки вона не закладена в біологіч-
ній природі людини. Якщо б вона мала біоло-
гічну природу, то дитина, народившись, одра-
зу б сама заговорила. Про те, що М. не є 
біологічним явищем, свідчить і той факт, що 
межі мов і рас не збігаються. М. не можна 
розглядати і як явище психічне, оскільки 
психіка в кожної людини своя, неповторна, 
то за умови психічної природи М. на світі 
було б стільки мов, скільки людей. Більшість 
учених інтерпретують М. як явище соціаль-
не. Таке трактування М. започаткували вже 
Д. Дідро (1713–1784), Ж.-Ж. Руссо (1712–
1778), М. Бреаль (1832–1915), а згодом об-
ґрунтували П. Лафарг (1842–1911), А. Мейє 
(1866–1936), Ф. де Соссюр (1857–1913),  
Ш. Баллі (1865–1947), яких вважають осно-
воположниками соціологічного напряму у 
вивченні природи М.

Мова асемблера — 1) автокод, що роз-
ширений такими засобами мов програму-
вання високого рівня, як вираження, макро-
команди, або засобами, що забезпечують мо-
дульність програм; 2) вихідна мова, формат 
команд і даних якої взаємно однозначно від-
повідають формату команд і даних конкрет-
ного комп’ютера.

Мова визначення даних — формальна 
мова, що використовується для визначення 
структури даних, які зберігаються у базі да-
них.

Мова високого рівня — мова програ-
мування, яка дає можливість програмісту 
писати програму укрупненими командами 
(операторами), називаючи їх словами на 
природній мові. Для перекладу програми з 
М. в. р. на мову, зрозумілу для комп’ютера, 
тобто на машинну мову, використовуються 
програми-транслятори: інтерпретатори і 
компілятори.

Мова дескрипторна інформаційна. 
Інформаційна мова, одиницями якої є де-
скриптори, що є: 1) одним із ключових слів, 
яке ідентифікує документ в інформаційно-
пошукових системах; 2) одиницею мови 
інформаційно-пошукової системи, що від-
повідає певному ключовому або базовому 
поняттю, яке включене у тезаурус цієї сис-
теми.

Мова запитів — мова, що забезпечує 
взаємодію з інформаційною системою.

Мобільний
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Мова інформації. Мова інформації ви-
значається законом про мови, іншими актами 
законодавства в цій сфері, міжнародними до-
говорами та угодами, згода на обов’яз ковість 
яких надана Верховною Радою України.

Мова маніпулювання даними — мова, 
призначена для формування запитів на по-
шук даних або обмін даними між приклад-
ною програмою і базою даних, а також для 
розширення мови програмування.

Мова описання даних — мова, що при-
значена для описання схем баз даних.

Мова програмування — штучна мова, 
призначена для генерації або написання 
програм.

Мова універсальна — мова програму-
вання, що має широкий діапазон застосуван-
ня і дає можливість описувати задачі з різ-
них предметних галузей, а також підтриму-
ється на різних ЕОМ і різних операційних 
системах.

Мовна політика — це сукупність ідео-
логічних принципів і практичних заходів 
щодо розв’язання мовних проблем у держа-
ві, соціумі. Особливо складна М. п. в багато-
національній державі, оскільки в ній слід 
враховувати такі чинники, як дво- або бага-
томовність, своєрідність національного 
складу і міжнаціональних відносин, роль 
окремих мов і їх носіїв у громадському жит-
ті. Ідеологічні принципи і практичні заходи 
у сфері М. п. взаємопов’язані, взаємозалежні 
й неподільні. М. п. — складник національної 
політики й здебільшого залежить від її за-
гальних принципів. Термін “М. п.” набув ве-
ликої популярності з 20-х рр. XX ст. в СРСР. 
Цим терміном позначалося цілеспрямоване 
втручання суспільства у стихійний процес 
мовного розвитку й організоване керування 
цим процесом. В енциклопедії “Українська 
мова” М. п. визначається як сукупність ідео-
логічних постулатів і практичних дій, спря-
мованих на регулювання мовних відносин у 
країні або на розвиток мовної системи у пев-
ному напрямі. У багатонаціональних держа-
вах М. п. — складник національної політики, 
вона відображає її принципи, відповідає пев-
ній ідеології. Спрямування й форми впрова-
дження М. п. детер міновані чинним суспіль-
но-полі тич ним ладом, режимом правління, 
міжетнічними відносинами в економіці, 
культурі, релігії тощо. М. п. здатна або закрі-
плювати привілеї панівної мови, або ж спри-
яти врегулюванню національних конфліктів 
шляхом підтримки мов національних мен-
шин.

Мовна ситуація — особливості функці-
онування мови чи мов у межах певної держа-

ви. М. с. пов’язана з мовною політикою тієї чи 
іншої держави. В. М. Брицин під М. с. розу-
міє “становище, пов’язане зі способом задово-
лення комунікативних потреб суспільства за 
допомогою однієї або кількох мов; форми іс-
нування мови або сукупності мов у межах 
певної спільноти”. Л. Масенко наводить такі 
дані соціолінгвістичних досліджень: “Згідно з 
проведеним масовим опитуванням.., україн-
ську мову вважає рідною 55,5 % населення 
України, російську — 32 %, українську і росій-
ську однаковою мірою — 11,1 %, іншу — 
1,4 %”. В Україні спостерігається територіаль-
ний розподіл щодо переважання україномов-
ного (захід) і російськомовного (схід і 
південь) населення. За опублікованими дани-
ми, понад 17 % населення позиціонують себе 
як етнічних росіян, окрім того, виокремлю-
ється група неросіян — 14 % (переважно 
українців та представників інших етносів, які 
проживають на території України), що вважа-
ють російську мову своєю рідною.

Мовна стандартизація — вживання в 
офіційному спілкуванні лексики, ділової за-
гальноприйнятої мови, позбавленої емоцій-
ного забарвлення книжкової мови, загально-
вживаної професійної термінології, недопу-
щення слів і словосполучень, що не несуть 
логічного навантаження.

Мовний процесор — машинна програ-
ма, яка виконує трансляцію, інтерпретацію 
та інші функції, необхідні для обробки пев-
ної мови програмування.

Мовний ценз — вимога, згідно з якою 
для володіння виборчими правами необхід-
но знати офіційну (державну) мову (або 
одну з офіційних мов, або всі офіційні мови) 
цієї держави.

Мовні штампи — уніфікована терміно-
логія ділових документів, еквівалентна, але 
не адекватна термінам в інших стилях мови. 
Уніфікація словникового складу тексту пе-
редбачає не тільки значне скорочення лекси-
ки, а й досягнення однозначності кожної 
одиниці. Набір М. ш. доволі широкий. Напр., 
штампи для викладу мотивів прийнятих дій: 
На Ваше прохання... Згідно з постановою 
Міністерства... У порядку обміну досвідом... 
З метою подальшого розвитку... У зв’язку з 
проведенням робіт... У разі крайньої необ-
хідності... тощо. Штампи відмови: Ваше про-
хання не може бути задоволене з таких при-
чин: ...На жаль, задовольнити Ваше прохан-
ня неможливо... На жаль, ми не можемо 
задовольнити Ваше прохання... Штампи по-
передження: Після закінчення терміну... 
втрачає силу... Штамп гарантії: Гарантує 
якість... протягом строку... тощо.

Мовні штампи
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Мода — 1) величина ознаки, що най-
частіше спостерігається у сукупності або 
варіаційному ряді. М. або модальну вели-
чину застосовують у статистиці для визна-
чення у сукупностях великої чисельності, 
величини найпоширенішої ознаки, тобто 
величини, що має найбільшу частоту. 
Напр., при встановленні ціни на ринку, за 
якою було продано найбільше товарів, хо-
дового розміру взуття в магазині, котрий 
найчастіше вимагають покупці, тощо; 
2) нетривале поширення певних поглядів, 
смаків щодо зовнішніх форм побуту, осо-
бливо одягу, взуття, галантереї; 3) нестійка, 
минуща по пу лярність.

Моделі грошових доходів населен-
ня (англ. models of population money 
income) — моделі, що використовуються при 
вирішенні планово-економічних завдань у 
сфері аналізу та планування доходів насе-
лення.

Моделі економічного зростання — 
економіко-математичні моделі, які описують 
у математичній формі динаміку економіч-
них показників, що характеризують зростан-
ня галузей, підприємств, господарства в ці-
лому.

Моделі зовнішньої торгівлі (англ. 
models of external commerce) — економічні 
моделі, що використовуються при визначен-
ні залежності величини експорту та імпорту 
або всієї зовнішньої торгівлі від основних 
економічних показників країни.

Моделі конкуренції, моделі змаган-
ня (англ. models of competition) — моделі ста-
ну економічної системи в умовах ринкової 
конкуренції, що відображають співвідно-
шення між попитом, пропозицією та цінами 
на товари.

Моделі лінійного програмування — 
математичні моделі розв’язання економіч-
них завдань, представлені у формі задач лі-
нійного програмування. Цільова функція, 
зв’язки та обмеження виражаються лінійни-
ми співвідношеннями.

Моделі математичні — сукупність 
кількісних взаємозв’язків, виявлена спосте-
режувальними процесами і виражена у ма-
тематичній формі. М. м. широко застосову-
ють при вивченні економічних процесів, зо-
крема динаміки кількісних залежностей, 
які виникають між окремими сторонами та 
елементами цих процесів. М. м. в економі-
ці — це науково-абстрактна схема, що фік-
сує в математичній формі властивості й 
функціональні залежності перебігу еконо-
мічного процесу. Вона має відповідати та-
ким основним вимогам, як адекватність 

(тотожність) реаль ній дійсності, логічна за-
кінченість і гармонійність.

Моделі оптимізації часу — науковий 
метод управління, що його застосовують на 
суспільному чи державно-політичному рів-
ні, сприяючи збільшенню продуктивності 
(системи ухвалення постанов, покликані 
скорочувати витрати часу). Такі моделі час-
то містять елементи оптимального вибору, 
ризику, рівневого чи змішаного аналізу, але 
їх застосовують у ситуаціях, коли треба 
скоротити час. Деякі моделі часової оптимі-
зації притаманні таким часовим субстанці-
ям, як теорія черг для передбачення й ско-
рочення чекання й затримок інформації про 
надходження товарів і тарифи послуг, ви-
значення оптимальної послідовності для за-
твердження порядку, в якому річ або справа 
має проходити обробку, щоб звести до міні-
муму час чекання, і критичний аналіз шля-
ху з метою визначити ті шляхи, що від по-
чатку й до кінця великою мірою сприяють 
зусиллям, спрямованим на скорочення за-
тримок.

Моделі сфери споживання (англ. 
models of consumption sphere) — опис у мате-
матичній економіці формування попиту спо-
живачів на товари та послуги залежно від зо-
внішніх факторів.

Моделі управління запасами — 
економіко-математичні моделі, за допомо-
гою яких роблять розрахунки оптимальної 
структури запасів.

Моделі управління ресурсами — 
економіко-математичні моделі, що обчислю-
ють варіанти раціонального використання 
ресурсів.

Моделі ухвалення рішень — вичерпна 
раціональна модель: традиційна економічна 
теорія розглядає цю модель з погляду того, 
як люди й фірми звичайно ухвалюють рі-
шення. Від особи, яка ухвалює постанови, 
вимагають з’ясувати ціль чи ієрархію цілей, 
визначити альтернативні шляхи та їхні на-
слідки, а тоді вибрати такий шлях, який най-
імовірніше привів би до бажаних цілей з мі-
німальними витратами. Модель поступових 
змін: згідно з цією моделлю, державні рішен-
ня найкраще ухвалювати поступово. Люд-
ський розум і здатність ухвалювати рішення 
обмежені, а світ і його політичні проблеми 
складні. Тим-то прихильники поступових 
змін (інкременталісти) наполягають звичай-
но на тому, що кращою політикою буде така, 
творці якої вдаватимуться лише до незна-
чних відхилень від поточної політики, оці-
нюватимуть наслідки цих незначних відхи-
лень, а відтак робитимуть будь-які додаткові 
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порівняння замість робити великі стрибки в 
невідоме й, можливо, непізнаване. Вважа-
ється, що це допомагає урядовцям уникати 
помилок, полегшує ухвалення постанов і дає 
змогу виправляти помилкові рішення. Крім 
того, такий підхід виявляє невизначеність 
багатьох встановлених цілей державної по-
літики. Така невизначеність в плюраліст-
ській політичній спільноті часто-густо ви-
глядає як ціна за досягнення згоди, достат-
ньо міцної, щоб можна було взагалі 
управляти адміністративними програмами. 
Ця модель відповідає політичному підходу 
до державного управління. Вона визначає 
такі загальні процеси адміністративного 
ухвалення постанов: 1) переоцінку цілей; 
2) досягнення згоди; 3) ухвалення задовіль-
ної постанови. Правовий підхід (судова по-
станова): особлива форма інкременталіза-
ції, обмежена докладно розробленою фор-
малізованою процедурою й правилами, 
покликаними визначити: 1) факти ситуації; 
2) інтереси протилежних сторін; 3) рівнова-
гу між цими інтересами, що якнайкраще від-
повідає правовим вимогам чи якнайкраще 
служить державному інтересу. Припуска-
ється, що, під час судової процедури, яка у 
більшості випадків пов’язана, по суті, з одні-
єю сферою державної політики, врешті-
решт з’явиться можливість вибудувати су-
купність принципів, що визначають держав-
ний інтерес. Змішане сканування: спроби 
поєднувати інкременталізм, зокрема й судо-
ве рішення, з вичерпним раціональним під-
ходом. Воно вимагає, щоб ті, хто ухвалює 
рішення, розрізняли основоположні рішен-
ня, що стосуються стратегічних цілей, і об-
межені рішення, що їх ухвалюють у контек-
сті цих цілей. Бюрократична політика: роз-
глядає ухвалення рішення як стратегічної 
взаємодії багатьох учасників, кожен з яких 
вносить певні цінності й ресурси на адміні-
стративну арену. Ці учасники виробляють 
стратегічні плани, створюють коаліції, уго-
ди й компроміси задля досягнення своїх ці-
лей. Вони можуть намагатися розширити 
компетенцію свого органу і своє власне ба-
чення державного інтересу. Кінцевий ре-
зультат стратегічної взаємодії може й не від-
повідати первісній меті будь-якого учасни-
ка, але він нерідко віддзеркалює прийнятне 
тимчасове розв’язання конфлікту інтересів. 
Теорія сміттєвого кошика: ухвалення поста-
нов залежить від випадкового збігу чоти-
рьох чинників: учасників, способів розв’я-
зання, проблем і можливостей вибору. Тра-
пляється, що певні особи з певними 
уявленнями про розв’язки й проблеми зби-

раються разом у конкретний час. Можли-
вість розв’язати проблему великою мірою 
залежить від випадку й удачі.

Модель — 1) алгоритмічна схема про-
цедури управління. Розробка М. складаєть-
ся з таких етапів: визначення цільової 
функції операції і розробка правил вибору 
рішень; побудова ієрархії елементів опера-
ції; визначення входу і виходу інформації; 
2) схема для пояснення якогось явища або 
процесу; 3) зразок, примірник чогось. Може 
бути натуральної, збільшеної або зменше-
ної величини; 4) тип, марка, зразок продук-
ції; 5) натурщик, натурщиця для демон-
страції одягу, взуття; предмети художнього 
відображення.

Модель Врума–Йеттона — норматив-
на модель лідерства, зосереджена на тому, як 
лідери мають ухвалювати певні рішення. Ця 
модель передбачає, що постанови лідерів мо-
гли б бути ефективнішими, якби їх ухвалю-
вали певним способом. Ця модель спираєть-
ся на колективістський підхід до управління, 
проте визнає, що активна участь — не 
обов’язковий і навіть не конче продуктивний 
елемент при ухваленні того чи того рішення. 
Модель розрізняє п’ять різних стилів ухва-
лення рішень. Два — автократичні: (А1). Ви 
розв’язуєте проблему чи ухвалюєте рішення 
самі, використовуючи наявну тієї миті ін-
формацію. (А2). Ви одержуєте необхідну ін-
формацію від підлеглих, а відтак самі 
розв’язуєте проблему. Одержуючи інформа-
цію від підлеглих, ви можете повідомляти 
або не повідомляти їх про суть проблеми. 
Роль, що її відіграють підлеглі в ухваленні рі-
шень, полягає радше в забезпеченні необхід-
ної інформації, ніж у виробленні чи оцінці 
альтернативних розв’язків. Два — дорадчі: 
(Д1). Ви в індивідуальному порядку втаєм-
ничуєте у проблему тих або тих підлеглих, 
одержуєте від них ідеї та пропозиції, проте 
ніколи не збираєте тих підлеглих як групу. 
Відтак ви ухвалюєте рішення, що може від-
дзеркалювати вплив ваших підлеглих або ні. 
(Д2). Ви ділитеся проблемою зі своїми підле-
глими як з групою, одержуючи їхні колек-
тивні ідеї та пропозиції. Потім ухвалюєте рі-
шення, що може віддзеркалювати вплив ва-
ших підлеглих або ні. Один стиль — груповий: 
(Г1). Ви ділитеся проблемою зі своїми підле-
глими як з групою. Разом ви виробляєте й 
оцінюєте альтернативи, намагаючись дійти 
згоди (консенсусу) щодо розв’язку. Ваша 
роль дуже нагадує роль голови. Ви не прагне-
те впливати на групу з метою погодитись із 
“вашим” розв’язком проблеми, а готові ви-
знати й виконати будь-який розв’язок, під-
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триманий усією групою. Кожен із цих мето-
дів ухвалення рішень корисний за певних об-
ставин. Слід зважати на кілька чинників, 
вибираючи найефективніший метод, а саме: 
значення постанови для здоров’я організації, 
адекватність знань, що ними володіє фахі-
вець з ухвалення рішень, роль ставлення під-
леглих до рішення, імовірність того, що під-
леглі ухвалять рішення, яке найкраще відпо-
відатиме інтересам організації.

Модель даних — 1) сукупність правил 
створення структур даних у базі даних, опе-
рацій над ними, а також обмежень цілісності, 
що визначають допустимі зв’язки і значення 
даних, послідовність їх зміни; 2) формально 
визначена структура, що вико рис товується 
для надання даних.

Модель комунікації — структура ко-
мунікації, в загальному вигляді представ-
ляє собою ланцюжок: джерело повідомлен-
ня — комунікаційний канал — одержувач 
повідомлення. Існують і більш складні і, 
відпо відно, більш точні моделі: семіотична 
модель; модель зі зворотним зв’язком; про-
пагандистська модель; дискурсна модель; 
соціентальна модель; модель множинного 
впливу; процесуальна модель та ін.

Модель лінійного програмування в 
менеджменті (англ. linear programming 
model in management) — це вид моделі, яку 
застосовують для визначення оптимального 
способу розподілу дефіцитних ресурсів за 
наявності конкуруючих споживачів. Метод 
застосовується в управлінні виробництвом, 
а саме плануванні асортименту виробів, ре-
гулюванні запасів, плануванні розподілом 
продукції, визначенні оптимального місце-
знаходження нового заводу та ін.

Модель “менеджменту послуг” 
(англ. model of service management) — розро-
блена американським фахівцем Р. Норма-
ном. Модель “менеджменту послуг” містить 
у собі п’ять складових — сегмент ринку, кон-
цепцію послуги, систему надання послуг, об-
раз фірми, її філософію і культуру. Модель 
значно полегшує просування послуг до спо-
живача.

Модель планування — модель, згідно з 
якою планувальник діяв би раціонально, 
якби зробив п’ять взаємопов’язаних кроків: 
1) визначив проблему чи проблеми, що по-
требують вирішення, і можливості вирішен-
ня; 2) запланував альтернативні розв’язки чи 
лінії поведінки (тобто політику, плани й 
програми), щоб вирішити проблеми чи ско-
ристатися можливостями, й передбачив на-
слідки та ефективність кожної альтернативи; 
3) оцінив і порівняв альтернативи — між со-

бою і з передбаченими наслідками неплано-
ваного розвитку — і вибрав альтернативу, 
ймовірні наслідки якої були б найкращими; 
4) розробив план дій для втілення вибраної 
альтернативи, зокрема склав бюджети, про-
ектні графіки, визначив керівні заходи тощо; 
5) постійно підтримував план через зворот-
ний зв’язок і вивчення інформації. Хоча ці 
кроки розглядають окремо і в лінійній послі-
довності, на практиці вони становлять ци-
клічний процес.

Модель пристосування — модель 
впливу середовища на організації, яка розгля-
дає організації з погляду їхньої піддатливості 
зовнішнім силам і спроможності пристосову-
ватися до них. Вона виникла як наслідок сум-
нівів у простих приписах класичної теорії 
управління, що мали б забезпечувати ефек-
тивну діяльність організації в будь-якому се-
редовищі. Серед тих приписів єдність керів-
ництва, об’єм контролю й розподіл праці від-
повідно до мети, процесу, клієнта і місця. 
Модель пристосування має три головні еле-
менти: когнітивний підхід, теорію невизначе-
ності й теорію ресурсної залежності.

Модель “сміттєвого кошика” (англ. 
trash can model) — модель прийняття рішень, 
запропонована теоретичною школою Карне-
гі (Сайерт, Саймон, Марч), відповідно до 
якої особи, що приймають рішення, не опе-
рують в умовах засвоєних знань, так що не-
визначеність — це нормальний стан. Виходя-
чи з таких понять, як задоволеність (пошук 
скоріше задовільного, ніж оптимального ви-
рішення проблеми), обмежена раціональ-
ність або послідовний пошук, вони обґрунто-
вано стверджують, що менеджери далеко не 
завжди користуються раціональними мето-
дами рішення проблем і зовсім не є мисля-
чими калькуляторами (див.: організована 
анархія). М. “с. к.” — одна з безлічі моделей 
нераціонального прийняття рішень, з якими 
доводиться мати справу менеджерам. Водно-
час представники школи Карнегі завжди 
утримувалися від визнання нераціональнос-
ті як єдиного способу прийняття рішень. Ле-
гітимізацію нераціональності пропонують 
інші автори, що підтримують погляд, відпо-
відно до якого “менеджерам не вистачає ро-
зуму для максимізації”, і це саме по собі вже 
чеснота.

Модель споживацьких очікувань 
(англ. models of consumer expects) — прогноз, 
що ґрунтується на основі вивчення результа-
тів опитування клієнтів організації, які по-
винні оцінити власні потреби в майбутньому 
та нові вимоги. Проаналізувавши ці дані і 
зробивши поправки в бік переоцінки або не-
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дооцінки, виходячи з власного досвіду, ке-
рівник достатньо точно може передбачити 
сукупний попит.

Модель у менеджменті (англ. models 
in management) — представлення предмета, 
системи або ідеї у формулі, що відрізняєть-
ся від форми цілого, тобто самого предме-
та. Моделі мають корисну дію, оскільки 
спрощують реальність і водночас надають 
більшу можливість побачити внутрішні 
відносини. Наприклад, схема організації — 
це і є модель, що представляє її структуру.

Модельний закон — 1) типовий акт, 
що містить рекомендації для діяльності 
нижчестоящих органів законодавчої влади, 
варіанти можливих правотворчих рішень; 
2) типовий акт, вироблений різними право-
творчими суб’єктами (державами) як мо-
дель регламентування певних суспільних 
відносин.

Моделювання — метод дослідження 
явищ і процесів. В економіці, при аналізі су-
спільних явищ М. є відтворенням певних ха-
рактеристик в експериментальних формах і 
умовах. Крім того, використовують матема-
тичне М., як відображення економічних і со-
ціальних процесів через математичні залеж-
ності із залученням для цього статистичних 
даних, соціологічної та іншої інформації. На 
базі розрахунків, виконаних у межах побу-
дованої моделі, отримуються об’єктивні 
оцінки, прогнозуються економічні чи соці-
альні процеси, явища. М. використовується 
при створенні автоматизованих систем 
управління окремими підприємствами, галу-
зями, комплексами, при прогнозуванні, до-
слідженнях кон’юнктури ринкового стану, 
для обґрунтування певних економічних рі-
шень.

Моделювання економічних проце-
сів — групування, формалізація економіч-
них процесів за певними ознаками (факто-
рами) для створення одно- і багатофактор-
них моделей. Використовується для 
про ве дення аналізу діяльності господар-
ських (економічних) механізмів і подальшо-
го прогнозування їх розвитку з метою вияв-
лення та оцінки негативних факторів, резер-
вів і на цій основі розробки програм 
підвищення ефективності діяльності госпо-
дарських структур.

Моделювання на основі техноло-
гії — технологічний імператив, що спираєть-
ся на таку головну тезу: в ефективних орга-
нізаціях структура віддзеркалює технологію. 
У цьому контексті технологія означає про-
цес перетворення сировини на готову про-
дукцію. Якщо розуміти її ширше, долучив-

ши типи робіт, що їх виконує більшість дер-
жавних органів, то технологія — це ще й 
програми і процедури, покликані реагувати 
на ситуації й поточні події задля досягнення 
результатів, передбачених законом і держав-
ною політикою.

Моделювання посадових обо в’я з-
ків — визначення змісту, методів та зв’язків 
окремих різновидів роботи задля задоволен-
ня організаційних й індивідуальних вимог. 
Для керівників це ще й визначення індивіду-
альних виробничих завдань і структур вла-
ди. Дизайн виробничого процесу слід роз-
глядати як динамічний процес. Те чи те ро-
боче місце з’являється тоді, коли в 
організації виникає потреба виконати певне 
завдання. Тоді й планують робоче місце. Зго-
дом унаслідок розвитку нових знарядь і про-
цесів зміняться й виробничі сподівання, 
пов’язані з цим робочим місцем. Його пла-
нуватимуть заново.

Моделювання соціальне — науковий 
метод пізнання соціальних об’єктів за допо-
могою відображення їх основних характе-
ристик, особливостей на спеціально створе-
них з цією метою моделях. Така потреба зу-
мовлена зростаючою необхідністю суттєвого 
вдосконалення функціонування соціальної 
сфери, самоуправління, подолання реальних 
труднощів, пов’язаних передусім із соціаль-
ним проектуванням, прогнозуванням, усу-
ненням негативних соціальних наслідків. 
Виокремлюють моделювання структури 
об’єкта і його функцій. Дедалі поширенішим 
стає імітаційне М., яке повторює функції або 
розвиток соціального явища. Серед видів 
моделювання соціального — ігрові, машинні, 
людино-машинні моделі.

Модем — прилад модуляції і демодуля-
ції, призначений для перетворення двійних 
сигналів ЕОМ або абонентського пункту у 
сигнали, що посилаються в канали зв’язку і 
для зворотного перетворення. Використову-
ється для комунікації через телефонні лінії, 
коаксіальні кабелі, волоконно-оптичні або 
мікрохвильові засоби зв’язку.

Модернізація — вдосконалення, пере-
робка відповідно до вимог якості та дизай-
ну, технічних умов з урахуванням екологіч-
них чинників тощо. Модернізуються насам-
перед машини, устаткування, технологічні 
процеси.

Модернізація виробництва — зміни, 
удосконалення, що відповідають сучасним 
вимогам (напр., модернізація обладнання, 
технології тощо).

Модернізація основних засобів 
(англ. сapital assets modernization) — передба-

Модернізація основних засобів 
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чає вдосконалення діючого устаткування з 
метою запобігання механіко-економічного 
старіння та підвищення механіко-експлуа-
таційних параметрів до рівня сучасних ви-
мог виробництва.

Модернізувати — робити сучасним, 
вдосконалювати, приводити у відповідність 
до сучасних вимог.

Модифікація (англ. modification) — ви-
дозміна, перетворення, що характеризується 
появою нових властивостей.

Модуль (від лат. modulus — міра, зра-
зок) — це задокументована, логічно заверше-
на, відносно самостійна, цілісна частина на-
вчальної дисципліни, практики, державної 
атестації, сукупність теоретичних та прак-
тичних завдань відповідного змісту та струк-
тури, що реалізується певними формами на-
вчального процесу (дидактичними, методич-
ними та організаційними). М. — це 
поєднання багатьох навчальних тем за зміс-
том і часом, протягом відпрацювання яких 
здійснюється оволодіння певним навчаль-
ним об’єктом, що має за мету формування у 
студента певних знань, умінь і навичок. М. 
може включати кілька змістових модулів. 
Змістовий М. (тема, розділ) — це впоряд- 
кована і структурована система навчальних 
елементів, об’єднаних за ознаками відповід-
ності певному навчальному об’єкту, що реа-
лізується відповідними формами навчально-
го процесу протягом певного оптимального 
часу, визначеного на їх засвоєння, і забезпе-
чує досягнення мети модуля. Блок змісто-
вих М. — це кілька змістових модулів, що 
утворюють кредитний модуль. Їх кількість 
залежить від загального числа годин, відве-
дених на вивчення модуля, і від кількості 
тем та розділів у модулі. Кредитний М. — це 
закінчений обсяг інформації, яку має засвої-
ти студент, або закінчений обсяг навчальної 
діяльності, яку має виконати студент.

Модус — 1) у політичній, дипломатич-
ній термінології — норма; 2) вид, прояв, різ-
новид, норма.

Модус вівенді — 1) тимчасова угода, 
яка укладається з розрахунком на подальше 
більш стабільне рішення; 2) фіксація фак-
тичного стану, визначення його сторонами, 
які домовляються.

Мозкова атака (англ. brainstorming) — 
інтенсивне обговорення у невеликих групах 
як спосіб генерування нових ідей або 
розв’язання проблем, що виникають із спон-
танного обміну думками між учасниками. 
Учасникам групи на першому етапі пропо-
нується висловити якнайбільше варіантів 
управлінського рішення, а на наступних ета-

пах із великої кількості обираються най-
більш вдалі і здійснювані.

Мозковий трест — команда найкращих 
фахівців під керівництвом досвідченої лю-
дини.

Мозковий штурм — екстрена розробка 
плану дій експертами найвищої кваліфікації 
у термінових, нестандартних, надзвичайних 
ситуаціях (див. також “Метод Дельфі”).

Молодший обслуговуючий персо-
нал — працівники, які не беруть безпосеред-
ньої участі в процесах виробництва й управ-
ління, а виконують функції обслуговування 
(кур’єри, прибиральники, мийники, гарде-
робники тощо).

Молодший цінний папір — цінний па-
пір, що надає менші права на майно і доходи 
компанії порівняно з іншими цінними папе-
рами.

Моме — японська міра ваги, дорівнює 
3,75 г.

Монархізм — 1) система політичних 
поглядів, що обстоює монархію, як найдо-
сконалішу форму державного устрою; 
2) форма управління державою.

Монархія — форма правління, за якої 
найвища влада цілком або частково зосе-
реджена в руках одноособового глави (мо-
нарха).

Монета — карбований зливок металу 
певної форми, ваги і проби, що є узаконеним 
грошовим засобом обігу і платежу. Найдавні-
шими М., знайденими на території України, є 
М. грецьких міст на узбережжі Чорного моря 
(Ольвії, Херсонесу Таврійського та ін.); але 
такі знахідки трапляються рідко. Зате у вели-
кій кількості були в обігу по всій території 
України римські срібні М., денарії (ІІ–V ст.). 
У VI–VII ст. в Україні з’явились візантійські 
срібні монети “гексаграми” та мідні “фоллі-
си”. Протягом ІХ–ХІ ст. великим потоком 
надходять із мусульманських країн Азії, Пів-
нічної Африки срібні монети “диргеми” і ви-
користовуються в обігу в лісовій і лісостепо-
вій смугах України. Після прийняття христи-
янства князь Володимир Великий карбував 
золоті монети — “злато” і срібні — “серебро”. 
Поряд з імпортованими диргемами в обігу 
були місцеві “куни” — гроші. Як доводять на-
зви деяких грошових одиниць, згадуваних у 
писемних джерелах Київської Русі, “куна”, 
“вевериця”, “векша” — це були, очевидно, 
шкірки хутрових тварин.

Монета розмінна — дрібна металева 
монета, що використовується здебільшого 
для розміну паперових купюр.

Монетаризм — економічна теорія, згід-
но з якою визначальну роль в економічних 

Модернізувати
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процесах відіграє кількість грошей в обігу і 
зв’язок грошової маси й товарної. Прибічни-
ки М. вважають, що головним засобом впли-
ву на економічні процеси є регулювання гро-
шової емісії, валютний курс національної 
грошової одиниці, податкові ставки, кредит-
ний процент, митні тарифи.

Монетарне правило — згідно з цим 
правилом маса грошей в обігу щорічно має 
збільшуватись темпами, рівними потенці-
альному темпу зростання валового націо-
нального продукту. Для країн з розвиненою 
економікою він дорівнює 3–5 %.

Монетний двір — державне підприєм-
ство, що чеканить монети. Тут же виготовля-
ють ордени, медалі, інші металеві відзнаки.

Монетний паритет (лат. paritatis — 
рівність) — співвідношення офіційного зо-
лотого і срібного вмісту грошових одиниць 
двох країн, що дає змогу встановити обмін-
ний курс кожної з них по відношенню до ін-
шої.

Моніторинг (англ. monitoring) — спосте-
реження, оцінка і прогноз стану будь-якого 
явища або процесу, аналіз їх діяльності як 
складова частина управління. Моніторинг 
застосовується для аналізу і вивчення роз-
витку зовнішньоекономічних зв’язків, видів 
діяльності, навчання керівників і спеціаліс-
тів у певній галузі. 

Моніторинг закупівель — аналіз до-
тримання замовником законодавства у сфері 
публічних закупівель на всіх стадіях проце-
дури закупівлі шляхом систематичного спо-
стереження та аналізу інформації за допомо-
гою електронної системи закупівель.

Моніторинг результатів — відстежен-
ня індикаторів, які відображають рівень до-
сягнення очікуваних результатів проекту чи 
програми. Моніторинг результатів не перед-
бачає причинно-наслідкового зв’язку; зміни 
результатів можуть бути пов’язаними з будь-
якими факторами, не лише з конкретною 
програмою чи заходом.

Моніторинг способу життя суб’єктів 
декларування. Національне агентство 
здійснює вибірковий моніторинг способу 
життя суб’єктів декларування з метою вста-
новлення відповідності їх рівня життя наяв-
ним у них та членів їх сім’ї майну і одержа-
ним ними доходам згідно з декларацією осо-
би, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, що 
подається відповідно до Закону.

Моніторинг способу життя суб’єктів де-
кларування здійснюється Національним 
агентством на підставі інформації, отрима-
ної від фізичних та юридичних осіб, а також 

із засобів масової інформації та інших від-
критих джерел інформації, яка містить відо-
мості про невідповідність рівня життя 
суб’єктів декларування задекларованим 
ними майну і доходам. Встановлення невід-
повідності рівня життя суб’єкта декларуван-
ня задекларованим ним майну і доходам є 
підставою для здійснення повної перевірки 
його декларації. У разі виявлення за резуль-
татами моніторингу способу життя ознак ко-
рупційного правопорушення або правопору-
шення, пов’язаного з корупцією, Національ-
не агентство інформує про них спеціально 
уповноважені суб’єкти у сфері протидії ко-
рупції.

Моно... — у складних словах відповідає 
поняттям “одне”, “єдине” (напр., моногібрид, 
монографія).

Моногамія — одношлюбність; форма 
шлюбу та сім’ї, міцний союз чоловіка і дру-
жини разом з їхніми дітьми.

Моногамія періодична — індивіду до-
зволяється перебувати послідовно у кількох 
шлюбах, однак він може мати лише одного 
шлюбного партнера одночасно. Періодична 
моногамія сьогодні властива більшості су-
спільств світу, де на законодавчому рівні ви-
знані моногамні шлюби та дозволені розлу-
чення.

Моногенія — одножонство.
Монографія — наукове або науково-

популярне книжкове видання, що містить 
повне і всебічне дослідження однієї пробле-
ми або теми і належить одному або кільком 
авторам.

Монокультура — 1) традиційна культу-
ра одного етносу, народу; 2) єдина стабільна 
с.-г. культура, що вирощується тривалий час 
на одному полі; 3) с.-г. культура, що стало 
продукується в одному районі, регіоні, краї-
ні як єдина, майже єдина.

Монометалізм — грошова система, при 
якій один метал є загальним еквівалентом і 
основою грошового обігу.

Монополізм — 1) панування на ринку 
товарів і послуг одного виробника, продав-
ця або порівняно невеликої монополії гру-
пи виробників, продавців, які об’єдналися з 
метою захоплення ринку, витіснення кон-
курентів, контролю над цінами; 2) дії госпо-
дарюючих суб’єктів, органів управління, 
спрямовані на усунення конкуренції, 
встанов лення домінуючого положення од-
ного учасника ринку.

Монополіст — 1) власник великого ка-
піталу, який входить до монополістичного 
об’єднання; 2) той, що має переважаюче ста-
новище на ринку.

Монополіст
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Монополістичні об’єднання — великі 
об’єднання власників крупних капіталів, що 
виникли на основі високого рівня концен-
трації виробництва та капіталу в умовах по-
силення конкурентної боротьби на ринках 
товарів, валюти, цінних паперів. Монополіс-
тичні тенденції в Україні за часів Російської 
імперії виявилися у 80-х роках XIX ст. 
Основною їх формою були синдикати, кар-
телі, що переважали у провідних галузях 
важкої індустрії, вугільної промисловості, 
цукровиробництва. Потім виникають 
об’єднання банків, що приводить до утво-
рення трестів, синдикатів.

Монополія — 1) виключне право на во-
лодіння будь-чим, або здійснення будь-яких 
заходів виробничої, господарської, комер-
ційної, правової, адміністративної чи іншої 
діяльності, придбання (одержання) фізич-
ною чи юридичною особою, яка може діяти 
від імені власника М. — держави, її органів, 
підприємницьких об’єднань, окремих фірм 
для забезпечення панівного становища на 
певному ринкові чи на певному напрямі еко-
номічної, фінансової, підприємницької, між-
народної чи іншої діяльності. Монополіза-
ція — це вираз власних економічних чи полі-
тичних інтересів у вигляді зміцнення 
(завоювання) провідних позицій у системі 
власності; 2) об’єднання великих виробни-
ків, фінансових структур з метою одержання 
панівного становища на ринку чи інших 
сферах діяльності, проведення єдиної збуто-
вої, фінансової, цінової чи іншої політики, 
яка відповідає спільним інтересам монопо-
лістів у боротьбі з конкурентами. Основни-
ми формами М. є картелі, синдикати, трести, 
концерни, консорціуми, конгломерати.

Монополія відкрита — монополія, за 
якої виняткове право на виробництво і по-
ставку на ринок товару надано тільки одній 
фірмі.

Монополія державна фіскальна — 
система формування державних доходів з 
джерел, пов’язаних з монополією держави 
на виробництво і реалізацію товарів най-
більш масового споживання (алкогольні на-
пої, тютюн, сірники, сіль тощо). Впроваджу-
ється з метою поповнення грошовими ресур-
сами державної скарбниці.

Монополія закрита — монополія, за 
якої здійснення певного виду діяльності (ви-
робництва, промислу, використання певних 
об’єктів тощо) захищене від конкуренції за 
допомогою юридичної заборони й обмежень.

Монополія на ринку — ситуація на 
ринку, при якій всю пропозицію товарів або 
послуг зосереджено в руках одного продав-

ця. Підприємство-монополіст отримує мож-
ливість самостійно регулювати ціни, якість 
продукції, обсяг збуту й інші параметри сво-
єї діяльності. Негативні наслідки монополь-
ного становища на ринку проявляються в 
тому, що у підприємства-монополіста відсут-
ні необхідні зовнішні стимули до розвитку, 
конкурентний тиск, що змушувало б його 
удосконалювати технологічні процеси, онов-
лювати виробництво, покращувати якість 
продукції.

Монополія природна (англ. legal 
natural monopolies) — підприємство або га-
лузь, чиї витрати на одиницю продукції зни-
жуються в межах виробництва всієї продук-
ції. Отже, окреме підприємство, монополія 
може налагодити виробництво ефективніше, 
ніж певна кількість підприємств.

Монополія чиста — різновид суперни-
цтва між товаровиробниками за кращі умо-
ви виробництва і реалізації продукції. Вона 
характеризує ринок одного продавця. Ціна 
встановлюється у кожному випадку по-
різному. Напр., ціни, що нижчі від витрат на 
виробництво товарів, котрі мають важливе 
значення для бідних споживачів, можуть 
установлювати державні монополії, а під-
приємство-монополіст, навпаки, має змогу 
самостійно визначати гранично високі ціни. 
М. ч. властиві й негативні наслідки, оскіль-
ки підприємство-монополіст не має необ-
хідних зовнішніх стимулів до розвитку, по-
треби в оновленні виробництва, підвищенні 
якості продукції через відсутність конку-
ренції. Тому держава, здійснюючи контроль 
за діяльністю підприємства-монополіста, 
змушена проводити антимонопольну полі-
тику.

Монопольна діяльність — дії (безді-
яльність) підприємця (підприємців) за умо-
ви монопольного становища на ринку одно-
го підприємця (групи підприємців) у вироб-
ництві та реалізації товарів, а також дії 
(бездіяльність) органів влади і управління, 
спрямовані на недопущення, істотне обме-
ження чи усунення конкуренції.

Монопольна рента — особлива форма 
земельної ренти, що створюється в сіль-
ському господарстві і добувній промисло-
вості при продажу певних видів землероб-
ської продукції, металів, мінералів, корис-
них копалин. Попит на них завжди значно 
вищий від пропозиції, оскільки умови їх ви-
робництва не відтворні в інших місцях. Це 
й приводить до створення монопольної рен-
ти. Особливою ознакою є те, що рівень її 
визначається потребою і платоспроможніс-
тю споживачів, а не ціною виробництва чи 
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вартістю товару. Отже, М. р. — це додатко-
вий дохід власників об’єктів галузей. Її 
джерело додаткова вартість, створена ви-
робниками.

Монопольна ціна — 1) ціна, яка вста-
новлюється підприємцем, що займає моно-
польне становище на ринку, і призводить до 
обмеження конкуренції і порушення прав 
споживача; 2) ціна, яка встановлюється мо-
нополіями, що контролюють певний ринок, 
для одержання ними максимального при-
бутку. Як правило, вона вища за ціни, що 
склалися на конкурентному ринку.

Монопольне становище — домінуюче 
становище підприємця (підприємства), яке 
дає йому можливість самостійно або разом з 
іншими підприємцями обмежувати конку-
ренцію на ринку певного товару. Монополь-
ним визнається становище підприємця (під-
приємства), частка якого на ринку певного 
товару перевищує 35 відсотків. Рішенням 
Антимонопольного комітету України може 
визначатися монопольним становище під-
приємця, частка якого на ринку певного то-
вару менша за 35 відсотків.

Монопольне утворення — підприєм-
ство, об’єднання, господарське товариство 
чи інше утворення, що займає монопольне 
становище на ринку.

Монопольний прибуток — форма до-
ходу, мета і результат діяльності монополь-
ного капіталу: прибуток монополістичних 
об’єднань, що перевищує середній. Він є не 
тільки результатом праці найманих робіт-
ників монополій. Джерелом поповнення 
його виступає також перерозподіл на ко-
ристь монополістів прибутків селян, реміс-
ників, дрібної і середньої буржуазії, інших 
трудівників, народів країн, що розвивають-
ся. Формою реалізації М. п. є монопольна 
ціна.

Монопольно висока ціна — ціна това-
ру, що встановлюється господарюючим 
суб’єктом, що займає домінуюче становище 
на товарному ринку, з метою компенсації не-
обґрунтованих витрат, викликаних недови-
користанням виробничих потужностей, і 
(або) отримання додаткового прибутку в ре-
зультаті зниження якості товару.

Монопольно низька ціна — ціна при-
дбаного товару, що встановлюється господа-
рюючим суб’єктом, що займає домінуюче 
становище на товарному ринку в якості по-
купця, з метою отримання додаткового при-
бутку і (або) компенсації необґрунтованих 
витрат за рахунок продавця, або ціна товару, 
свідомо встановлювана господарюючим 
суб’єктом, що займає домінуюче становище 

на товарному ринку як продавець, на рівні, 
що приносить збитки від продажу даного то-
вару, результатом встановлення якої є або 
може бути обмеження конкуренції за допо-
могою витіснення конкурентів з ринку.

Монопсонія — стан ринку (кон’юнктури 
ринку), коли панує монополія покупця: бага-
то товаровиробників пропонують товар єди-
ному монополістові-покупцеві, який диктує 
умови ринку, насамперед закупівельну і роз-
дрібну ціну конкуруючим між собою вироб-
никам, збутовикам товарів, делегуючи обсяги 
закупок, визначаючи ємність ринку.

Моралізувати — пропагувати і здій-
снювати моральну поведінку, моральну ді-
яльність, повчати.

Мораль — одна з форм суспільної свідо-
мості, сукупність принципів, правил і норм, 
що історично змінюються і регулюють пове-
дінку людей, ставлення одне до одного і до 
суспільства. Додержання норм моралі на 
відміну від норм права забезпечується вну-
трішнім переконанням людини, громад-
ською думкою і засобами громадського 
впливу.

Моральна відповідальність — вид со-
ціальної відповідальності у державному 
управлінні, яка настає за моральні проступ-
ки і виходить із загальних моральних прин-
ципів та норм, що стосуються особливостей 
професії державного службовця. Вони 
пов’язані з етичним аспектом праці держ-
службовців, які є учасниками непростих вза-
ємовідносин із громадянами, колегами, під-
леглими, керівництвом, у процесі яких мо-
жуть виникати конфлікти, непорозуміння, 
різноманітні проблеми.

Моральне старіння — знецінення 
основних засобів виробництва через застарі-
лість, відсталість від показників світового 
рівня основних техніко-технологічних ха-
рактеристик.

Моральне стимулювання — мораль-
но-етичний метод державного управління, 
спрямований на підвищення колективної 
чи особистої ініціативи державних служ-
бовців та їх інтересу до виконання своїх 
службових обов’язків. За допомогою засо-
бів морального схвалення чи осуду діяль-
ності працівника можна визначити рівень її 
суспільної значимості або неприйнятності. 
Особливе значення надається стимулюван-
ню особистої ініціативи за допомогою мо-
ральних стимулів.

Моральний вплив — стосовно банків-
ської практики: заяви, декларації централь-
ного банку країни, зроблені з метою впливу 
на кредитну політику комерційних банків.

Моральний вплив
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Моральний знос основних засобів — 
старіння основних засобів виробництва че-
рез те, що їхні технічні параметри відстають 
від новітніх досягнень науково-технічного 
прогресу; відбувається їх знецінення, зни-
ження реальної вартості, ціни. Розрізняють 
два види морального зносу. Перший, коли із 
зростанням продуктивності праці машини 
одного й того самого виду відтворюються де-
шевше. А тому відбувається знецінювання, 
тобто втрата вартості існуючих машин. У 
цьому разі старі машини ще використову-
ються, хоча відбувається переоцінка осно-
вних фондів. Другий вид М. з. о. з. зумовле-
ний появою нових машин, які працюють на 
базі комп’ютерної техніки, забезпечують 
значну економію живої і уречевленої праці, 
енергетичних і сировинних ресурсів. У тако-
му разі стара машина вже не використову-
ється. При цьому виді М. з. о. з. втрати зна-
чно більші, ніж при першому. Для скорочен-
ня втрат застосовують модернізацію 
устаткування.

Морально-психологічний клімат — 
інтегральний показник рівня розвитку 
соціа льно-психологічної спільності колекти-
ву, у якому знаходять своє відображення на-
строї, думки і традиції колективу, характер 
взаємовідносин та ін.

Мораторій — 1) відстрочка чи призупи-
нення виконання внутрідержавних чи між-
державних зобов’язань, встановлена держа-
вою, її органами на певний час внаслідок не-
передбачених, незвичайних економічних, 
політичних, екологічних чи інших обставин; 
2) декларативна заява позичальника про не-
спроможність виконання майнових зобо-
в’язань за договором внаслідок особливих, 
непередбачених умов з пропозицією нових 
умов, або мотивація судовим органам арбі-
тражу про неможливість своєчасної сплати 
заборгованості з проханням відстрочення 
платежу чи звільнення від зобов’язань.

Морська блокада — тимчасове приму-
сове перешкоджання здійсненню торгових 
та інших зносин держави з зовнішнім світом; 
поширюється на певні порти та інші терито-
рії цієї держави. Морська блокада може, зо-
крема, вживатися в мирний час за рішенням 
Ради Безпеки ООН збройними силами дер-
жав у порядку репресалій за акти агресії та 
інші міжнародні правопорушення. Військо-
ва морська блокада регулюється правилами 
ведення морської війни. Вона передбачена 
ст. 42 Статуту ООН в якості одного із захо-
дів, що вживаються Радою Безпеки для під-
тримки або відновлення міжнародного миру 
і безпеки. 

Морська економічна зона — район 
економічної діяльності держави на морі і 
прилеглій до нього ділянці суші. Ширина 
морської економічної зони становить 200 
морських миль, що обчислюються від вихід-
них ліній, від яких відміряється ширина те-
риторіальних вод. 

Морське право — сукупність норм, що 
регулюють відносини, які виникають під час 
морських перевезень і в торговельному мо-
реплавстві. Джерелами М. п. є цивільне за-
конодавство та інші нормативні акти, а та-
кож міжнародні конвенції, у яких бере 
участь держава. Такі конвенції розробляють 
для налагодження торговельних взаємовід-
носин між різними країнами, для полегшен-
ня розвитку міжнародних морських сполу-
чень.

Морський порт — ділянка берега з при-
леглим водним районом, спорудами і при-
строями для навантаження — розвантажен-
ня і повного їх обслуговування.

Морфологічна матриця — матричний 
метод прогнозування, за якого використову-
ється морфологічний метод. Див. Матрич-
ний метод прогнозування. Морфологічний 
метод прогнозування.

Морфологічний метод прогнозуван-
ня — метод прогнозування, оснований на 
морфологічному аналізі, виявленні структу-
ри об’єкта прогнозування й оцінці можли-
вих значень її елементів з наступним пошу-
ком і оцінкою варіантів поєднань цих зна-
чень.

Мотель — 1) готель для автотуристів з 
широким колом автосервісних послуг; 2) го-
тель на автотрасі, що забезпечує подорожніх 
різними видами обслуговування.

Мотив — свідоме спонукання до дії для 
задоволення будь-якої потреби людини. Ви-
никаючи на основі потреби, М. відображає її 
більш або менш адекватно. М. є обґрунту-
ванням вольової дії, відображає ставлення 
людини до вимог суспільства. Він відіграє 
важливу роль в оцінці дій і вчинків, від цьо-
го залежить, який суб’єктивний зміст має дія 
цієї людини. Напр., основним М. передкупі-
вельних пошуків є бажання зробити найкра-
щий вибір. Безперервний пошук може моти-
вуватись бажанням створити базу даних і 
використовувати її в майбутньому для при-
йняття рішень.

Мотив досягнення (англ. аchievement 
motive) — у теорії мотивації Макклеланда 
єдина потреба, яка спонукає людину до ак-
тивної діяльності, що представляє один із 
факторів економічного росту. Знайшовши 
взаємозв’язок потреби з досягненням і рів-
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нем продуктивності окремих осіб, організа-
цій і цілих суспільств, Макклеланд розро-
бив спеціальні навчальні програми, що сти-
мулювали б М. д. у керівників та інших 
працівників. Він стверджував, що суспіль-
ства, в яких високо розвинутий М. д., мають 
більш енергійних підприємців, що, у свою 
чергу, сприяють прискореному економічно-
му росту, не бояться ризику, багато працю-
ють, отримують більше задоволення від 
усвідомлення своєї фортуни, ніж від оцінки 
і визнання з боку суспільства. У зв’язку з 
цим країни, що прагнуть до швидкого еко-
номічного росту, повинні: 1) порвати з орі-
єнтацією на традицію і стимулювати “іншу 
спрямованість” розвитку своїх громадян; 
2) розвивати М. д. за допомогою таких дій, 
як заохочення професійної досконалості і 
стандартів високої продуктивності; 3) ство-
рити систему опти ма льного розподілу орі-
єнтованих на успіх кадрів і талантів, надаю-
чи їм підтримку і винагороджуючи за орга-
нізаційні і соціальні досягнення як 
усередині фірми, так і у національному 
масштабі.

Мотивація — 1) рушійна сила, що ґрун-
тується на задоволенні певних потреб, при-
мушуючи людину діяти з максимальними 
зусиллями для досягнення особистих чи ор-
ганізаційних цілей; 2) загальна функція дер-
жавного управління, що потребує неабияко-
го вміння, наполегливості та розуміння люд-
ської сутності, та вимагає розвинутих 
здібностей керівників спонукати виконавців 
до максимальних зусиль, досягнення ефек-
тивних результатів праці.

Мотивація праці — процес цілеспрямо-
ваного формування у людей зацікавленого 
ставлення до праці та її результатів.

Мотивація трудова (англ. labour moti-
vation) — спонукання працівника до ефек-
тивної діяльності шляхом впливу на власти-
ві йому мотиви. Мотивами є цілі, цінності, 
інтереси, погляди людини.

Мотивування — метод психологічного 
впливу, заснований на використанні наяв-
них або створених нових мотивів.

Музейний предмет — культурна цін-
ність, якість або особливі ознаки якої  
роблять необхідним для суспільства її збере-
ження, вивчення і публічне представлення.

Музейний фонд — сукупність музей-
них предметів і музейних колекцій, які по-
стійно знаходяться на території фонду, ци-
вільний оборот яких допускається тільки з 
дотриманням обмежень, встановлених зако-
ном. Музейний фонд складається з держав-
ної і приватної частин.

Музеєфікація об’єкта культурної 
спадщини — сукупність науково обґрунто-
ваних заходів щодо приведення об’єктів 
культурної спадщини у стан, придатний для 
екскурсійного відвідування.

Мультивалютні застереження — різ-
новид валютних застережень, які передбача-
ють перерахунки суми платежу на випадок 
кон’юнктурних змін середньоарифметично-
го курсу найстабільніших валют стосовно 
валюти платежу.

Мультикультуралізм — політика щодо 
національних меншин або іммігрантів, спря-
мована на задоволення та підтримку їхніх 
культурних запитів за умови цілеспрямова-
ного виховання лояльності до єдиної в ме-
жах держави політичної нації. Показником 
лояльності визнаються опанування й вико-
ристання державної мови, участь у політич-
ному житті i, можливо, віра в спільне май-
бутнє. Поняття “М.” виникає в Канаді в 
60-х рр. ХХ ст. для позначення стану етно-
культурної, расової, релігійної різноманіт-
ності населення країни. У 1971 р. у Канаді 
урядом прем’єр-міністра П. Е. Трюдо було 
прийнято Офіційний акт про мультикульту-
ралізм. Крім Канади, М. виступає держав-
ною політикою Австралії. В Європі ідеї М. 
отримали офіційне визнання в 90-х рр. 
ХХ ст. В сучасній Європі М. розглядається 
перш за все як включення в її культурне 
поле елементів культур емігрантів з країн 
т. зв. третього світу. Відповідно до доктрини 
М. іммігранти мають право і повинні збері-
гати свою культуру й самобутність. У рамках 
політики М. уряди європейських країн за 
підтримки ЗМІ здійснюють кроки, спрямо-
вані на збереження національної самосвідо-
мості іммігрантів, їх мовної, культурної, ре-
лігійної самобутності.

Мультилатералізм — організація між-
народних відносин, що ґрунтується на меха-
нізмах, які дають змогу кожній країні корис-
туватися привілеями у відносинах з усіма 
партнерами.

Мультимарки — нові модифіковані то-
варні марки тієї ж товарної категорії, одного 
призначення, але інших різновидів.

Мультимедіа (англ. multimedia) — про-
грамні і апаратні засоби, що забезпечують 
відтворення (при відповідному звуковому 
супроводі) відеоінформації, записаної на CD 
(DVD)-ROM, отриманої з комп’ютерних ме-
реж, електронної пошти, каналами мовлен-
ня, телебачення. 

Мультимедійні електронні видан-
ня — електронне видання, в якому інформа-
ція різної природи присутня рівноправно і 

Мультимедійні електронні видання
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взаємозв’язано для вирішення певних за-
вдань, причому цей взаємо зв’язок забезпече-
ний відповідними програмними засобами.

Мультимільйонер — власник особливо 
великого капіталу, багатства, надмільйонер.

Мультипак — пакувальний контейнер, у 
якому містяться різні види індивідуально 
упакованих товарів.

Мультиплікатор (англ. multiplier) — 
1) економічний показник залежності зміни 
доходу (обсягу випуску продукції і спожи-
вацького попиту на продукцію) від зміни ін-
вестицій. Чисельно-інвестиційний мульти-
плікатор більший за одиницю і визначається 
як відношення М = 1 / 1 (ПСП), де ПСП — 
гранична схильність споживача даної про-
дукції; 2) депозитний (крео) мультипліка-
тор, що має підвищений вплив на незначні 
зміни в банківських депозитах, внесках на 
грошову суму в обігу та обсяг кредитування. 
Такий вплив відбувається у зв’язку з багато-
разовим використанням одних і тих само 
грошей у банківській системі та на кредит-
них ринках.

Мультиплікатор внутрішнього дохо-
ду — показник, який відображає зв’язок між 
автономною зміною у внутрішніх інвестиці-
ях і наступною зміною в національному до-
ході, яку вона спричиняє. Якщо, напр., вну-
трішній мультиплікатор дорівнює 2, тоді 
збільшення (зменшення) внутрішніх інвес-
тицій на 100 доларів спричинить збільшення 
(зменшення) національного доходу на 200 
доларів.

Мультиплікатор зовнішньої торгів-
лі — показник, який відображає зв’язок між 
автономними змінами в експорті та викли-
каними ним змінами в національному дохо-
ді. Тобто, викликана зміна в національному 
доході — це автономна зміна в експорті, по-
множена на мультиплікатор.

Муніципали — цінні папери, що їх емі-
тують місцеві органи влади США та інших 
зарубіжних країн.

Муніципалізація — безоплатне приму-
сове вилучення майна у приватних осіб в 
державну власність з переданням у відання 
місцевої влади.

Муніципалітет (нім. munizipalilat, від 
лат. municipium — самоврядна громада) — у 
ряді держав: 1) сукупність виборних органів 
місцевого управління і самоврядування. У 
деяких країнах (наприклад, в США, Велико-
британії) М. називаються лише органи місь-
кого управління. Муніципалітети обирають-
ся населенням відповідних адміністративно-
територіальних одиниць і розглядаються в 
конституційному праві як публічно-правові 

корпорації. Як правило, муніципалітет скла-
дається з виборної колегії на чолі з мером, 
бургомістром і т. п. і чиновницького вико-
навчого апарату. Муніципалітети можуть 
бути власником муніципальних підпри-
ємств, житлового фонду та іншого майна; 
вони відають державними школами, санітар-
ними службами, місцевою поліцією, а в ряді 
країн управляють різними установами ме-
дичного обслуговування та соціального за-
безпечення. Головним джерелом власних до-
ходів є місцеві податки з населення; 2) само-
врядна громада з правами юридичної особи.

Муніципальна власність — власність, 
що перебуває у розпорядженні муніципаль-
них органів влади.

Муніципальний бюджет — місцеві 
бюджети, якими розпоряджаються муніци-
пальні органи влади.

Муніципальні органи — органи місце-
вого самоврядування. Наділені правом при-
ймати у межах чинного законодавства 
обов’язкові для даного регіону рішення, вво-
дити місцеві податки і платежі, формувати і 
розподіляти місцеві бюджети, спрямовані на 
здійснення соціально-економічних заходів 
даного регіону.

Мутація (лат. mutation — зміна)– зміни 
генетичного матеріалу (ДНК або РНК), які 
можуть бути викликані копіюванням поми-
лок у генетичному матеріалі під час поділу 
клітини. Існують М. раптові природні 
(спонтанні) або викликані штучно (індуко-
вані) стійкі зміни спадкових структур (ге-
нів, хромосом), а також зумовлені ними різ-
ні зміни властивостей та ознак організму. У 
багатоклітинних організмах М. розділяють 
на: генеративні М., які можуть бути переда-
ні нащадкам; соматичні М., які не можуть 
передаватися нащадкам; нейтральні М. — 
визначаються як М., чиї ефекти не вплива-
ють на виживання видів або індивідуумів, 
які складають види і можуть накопичувати-
ся. М. розглядаються як рушійна сила ево-
люції, де менш сприятливі (або шкідливі) М. 
видаляються з генофонду природним відбо-
ром, тоді як сприятливі (вигідні) прагнуть 
накопичуватися. Більшість М. не мають нія-
кого ефекту, тому що механізми репарації 
ДНК (ремонтуДНК) можуть виправити 
більшість змін перед тим, як вони стануть 
постійними М., і багато організмів мають ме-
ханізми для усунення видозмінених сома-
тичних клітин. Спадкові ознаки всіх живих 
організмів не є незмінними в часі.

М’яка валюта — валюта, нестійка по 
відношенню до власного номіналу і до кур-
сів інших валют.

Мультимільйонер
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М’які елементи управління (англ. soft 
management) — відбивають неформальну 
сторону організації, що вважалася до остан-
нього часу як непізнавана, ірраціональна й 
інтуїтивна, оскільки реальність існування 
цих елементів втілена не у формальних до-
кументах, а у свідомості і поведінці співро-
бітників організації. Найважливішими з цих 
елементів є стиль управління, сума навичок 
персоналу, склад персоналу, спільно сповіду-
вані персоналом цінності. При цьому стиль 
управління являє собою характер дій про-
відних керуючих, які вони демонструють 
для досягнення фірмою різних цілей. Сума 
навичок персоналу визначається здібностя-
ми, що відрізняють персонал і фірму загалом 

від інших фірм. Склад персоналу є не що 
інше, як “демографічна” характеристика 
найважливіших категорій персоналу в ком-
панії. І нарешті, спільно сповідувані цінності 
є найважливішими цінностями, які включа-
ють у себе й основні концепції, що реально 
сприйняті більшістю співробітників фірми 
як керівництво при прийнятті рішень. Усві-
домлення керівництвом багатьох компаній 
переваг використання “м’яких елементів” як 
об’єктів управління (поряд із “твердими еле-
ментами”: структурами, стратегіями, систе-
мами) привело до якісних змін практики 
управління (починаючи з 80-х років), що 
сприяли підвищенню ефективності діяль-
ності компаній.

М’які елементи управління
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Набір — 1) сукупність, підбір предметів 
одного призначення, що утворюють щось 
ціле, комплекс (напр., косметичний Н.); 
2) масовий прийом на роботу, в навчальний 
заклад; 3) процес формування рядків і коло-
нок при виданні літератури, газет.

Набір даних — ідентифікована сукуп-
ність фізичних записів, яка організована за 
одним із встановлених у системі обробки да-
них способів і представлена файлами або 
частинами файлів у місці зберігання.

Набір кадрів — основна діяльність ка-
дрового забезпечення, що полягає у визна-
ченні кандидатів на посади державної служ-
би з представників інших сфер діяльності 
такими методами, як пропозиція подавати 
заяви й використання системи інвентариза-
ції людських ресурсів.

Набір персоналу (англ. recruitment, 
enrollment) — один із підпроцесів спеціаль-
ної функції управління — управління пер-
соналом, що охоплює встановлення вимог 
до вакантної посади, залучення кандидатів 
тощо, визначається політикою фірми сто-
совно персоналу (чи вирощування своїх ка-
дрів, чи залучення молодих фахівців, чи пе-
реманювання професіоналів із конкурую-
чих фірм та ін.). Наш погляд на Н. п. 
принципово відрізняється від загально-
прийнятого.

Набуття (набрання) чинності норма-
тивно-правовим актом — визначений у 
законодавчому порядку строк, з якого 
норма тивно-правовий акт вступає в дію. 
Норма тивно-правові акти Верховної Ради 
України і Президента України набирають 
чинності через десять днів з дня їх офіцій-
ного оприлюднення, якщо інше не передба-
чено самими актами, але не раніше дня їх 
опублікування в офіційному друкованому 
виданні. Норма тивно-правові акти Кабіне-
ту Міністрів набувають чинності з моменту 
їх прийняття, якщо більш пізній строк на-

брання ними чинності не передбачено в цих 
актах.

Навалом — безтарне перевезення масо-
вих вантажів, передусім сировини: руди, ву-
гілля, піску, металобрухту, макулатури тощо.
При перевезенні зерна без тари застосову-
ється термін “насипом”.

Навалочні вантажі — вугілля, зерно, 
руда, добрива та інші товари, що перевозять-
ся без упаковки навалом або насипом.

Навігація (лат. navigatio; англ. naviga-
tion) — 1) мореплавання, судноплавство; 
2) період часу, коли за кліматичними умова-
ми можливе судноплавство.

Навмисний демпінг — тимчасове на-
вмисне зниження експортних цін з метою 
витіснення конкурентів з ринку і подальшо-
го встановлення монопольних цін.

Навчальна програма — навчальний 
алгоритм — повний опис процесу навчання, 
що містить навчальний матеріал, завдання, 
необхідні для його засвоєння, роз’яснення та 
вказівки щодо його виконання й контролю з 
використанням технічних засобів та техно-
логій комп’ютерної техніки.

Нагальні потреби — найважливіші по-
треби людини, без задоволення яких вона не 
може обійтись.

Нагляд — спостереження за дотриман-
ням об’єктами управління вимог норма тивно-
правових актів у процесі їхньої діяльності. 

Наглядова рада акціонерного това-
риства — орган управління акціонерним то-
вариством, що здійснює захист прав акціоне-
рів товариства, і в межах компетенції, визна-
ченої статутом та Законом України “Про 
акціонерні товариства”, контролює та регу-
лює діяльність виконавчого органу.

Нагромаджена заборгованість — 
борг (дебіторський, кредиторський, з випла-
ти заробітної плати, пенсій, стипендій), що 
нагромадився за певний період і підлягає по-
верненню.

Н

Набір
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Нагромаджений знос — сукупне зно-
шення основних засобів за весь час їх екс-
плуатації, а також довготермінових активів, 
визначених як накопичення зносу за попере-
дні періоди.

Нагромаджений процент — процент, 
що набігає з моменту останньої виплати за 
облігацією.

Нагромадження — відкладання части-
ни доходу, прибутку на майбутні витрати, 
перетворення частини прибутку в капітал 
(нарощення капіталу), збільшення запасів 
матеріалів, основних засобів виробництва, 
майна. Поділ доходу на частини, одна з яких 
витрачається на споживання, а інша — на Н., 
є одним із засобів господарювання. Практи-
ка показує, що Н. має становити в розподілі 
доходу не менше 20 %.

Надання спроможності — передача 
інформації та інших ресурсів, що дають під-
леглим засоби і впевненість у власних силах 
для виконання того чи того завдання. Про-
грами підготовки, перепідготовки й розвит-
ку працівників — найголовніші різновиди 
такої передачі можливості. Крім того, ці про-
грами дають працівникам важливі знання й 
навички.

Надбавки, доплати та премії. Надбав-
ка за вислугу років на державній службі вста-
новлюється на рівні 3 відсотків посадового 
окладу державного службовця за кожний ка-
лендарний рік стажу державної служби, але 
не більше 50 відсотків посадового окладу. 
Розмір надбавки за ранг державного служ-
бовця визначається Кабінетом Міністрів 
України під час затвердження схеми посадо-
вих окладів на посадах державної служби.

Виплата за додаткове навантаження у 
зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово 
відсутнього державного службовця встанов-
люється керівником державної служби дер-
жавному службовцю за поданням його безпо-
середнього керівника у розмірі 50 відсотків 
посадового окладу тимчасово відсутнього 
державного службовця. Виплата за додаткове 
навантаження у зв’язку з виконанням обо-
в’язків за вакантною посадою державної 
служби встановлюється керівником держав-
ної служби за поданням безпосереднього ке-
рівника державним службовцям, між якими 
здійснено розподіл обов’язків за вакантною 
посадою, пропорційно додатковому наванта-
женню за рахунок економії фонду посадового 
окладу за відповідною посадою.

Премії виплачуються в межах фонду 
преміювання залежно від особистого внеску 
державного службовця в загальний резуль-
тат роботи державного органу. Встановлення 

премій державним службовцям здійснюєть-
ся керівником державної служби відповідно 
до затвердженого ним Положення про пре-
міювання у відповідному державному орга-
ні, погодженого з виборним органом первин-
ної профспілкової організації (за наявності). 
Фонд преміювання державного органу вста-
новлюється у розмірі 20 відсотків загального 
фонду посадових окладів за рік та економії 
фонду оплати праці.

Надбудова — сукупність політичних, 
юридичних, релігійних, філософських, етич-
них, естетичних та інших поглядів суспіль-
ства й відповідних їм установ і організацій, 
породжених економічним базисом певного 
суспільного ладу.

Надзвичайна діяльність (англ. 
еxtraordinary activity) — події або операції, 
які відрізняються від звичайної діяльності 
підприємства, але не очікується, що вони по-
вторюватимуться періодично або в кожному 
наступному звітному періоді.

Надзвичайний стан — виняткова ситу-
ація, коли під загрозою перебуває “життя на-
ції”, офіційно проголошується державою і 
визначається як правовий режим, по- 
в’язаний із розширенням повноважень орга-
нів державної влади та обмеженням політич-
них свобод громадян. Може бути введений не 
більш як на тридцять діб. Небезпеку для 
“життя нації” можуть становити іноземна 
військова окупація, соціальні заворушення, 
такі як бунти або інші види внутрішніх нега-
раздів, що серйозно загрожують правопоряд-
ку в країні. У конституційному плані на всій 
території або на окремій її частині в разі, 
якщо для цього склалися серйозні підстави, 
введення Н. с. передбачає застосування осо-
бливого правового режиму діяльності дер-
жавних органів, органів місцевого та регіо-
нального самоврядування, підприємств, уста-
нов і організацій для підтримання порядку в 
суспільстві, який тимчасово допускає вста-
новлені Конституцією України обмеження у 
здійсненні конституційних прав і свобод гро-
мадян, а також прав юридичних осіб, покла-
даючи на них додаткові обов’язки. Правовий 
режим Н. с. спрямований на забезпечення 
безпеки громадян, на захист їхніх прав і сво-
бод, конституційного ладу під час масових 
порушень правопорядку, що створюють за-
грозу для життя і здоров’я громадян, або при 
спробі захоплення державної влади чи зміни 
конституційного ладу України шляхом на-
сильства. Проголошення Н. с. — не повинно 
призвести до дискримінації винятково за 
ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії або соціального походження.

Надзвичайний стан
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Надійність — характеристика даних, що 
полягає в їх стійкості (тобто повторюваності 
за різних умов) та базується на якості ін-
струментарію, процедур збору та аналізу да-
них. Кількісні дані вважаються надійними, 
якщо результати відтворюються при повтор-
ному застосуванні методології дослідження 
у подібних умовах. Надійність якісних да-
них забезпечується за допомогою тріангуля-
ції та низки інших методів.

Наділ — земельна ділянка, що надана в 
користування індивідуальному власникові, 
фермерові, сім’ї — тому, хто займається сіль-
ським господарством.

Надлишки оборотних засобів — пе-
ревищення наявних оборотних засобів під-
приємств того рівня, який необхідний для 
виробництва.

Надлишки товарних цінностей — пе-
ревищення нормативного рівня матеріаль-
них цінностей.

Надлишкова інформація — додаткова 
інформація, що слугує для надання досто-
вірності основній інформації при її збере-
женні й передачі.

Надлишкова пропозиція — пропози-
ція, що значно перевищує попит і призво-
дить до затоварювання.

Надлишковий код — код, який допус-
кає більшу кількість кодових комбінацій, 
аніж потрібно для надання інформації. До-
даткові комбінації забезпечують можливість 
контролю правильності кодування. Н. к. 
функціонально залежить від відповідного 
елемента даних.

Надлишковий податковий тягар — 
втрата для суспільства чистої вигоди, зумов-
леної введенням чи збільшенням податків, 
що призводить до зниження рівня виробни-
цтва і викликає зменшення споживання то-
варів населенням.

Надлишковий попит — попит, що 
знач но перевищує пропозицію і призводить 
до дефіциту товарів, зростання цін.

Надлишкові потужності — устатку-
вання, що є на підприємстві, понад рівень, 
необхідний для проектних умов. Н. п. при-
значаються для випадків термінового роз-
ширення виробництва чи швидкої заміни 
зіпсованого устаткування. При оптималь-
ному завантаженні потужностей на 80 % 
надлишкові потужності мають становити 
20 %.

Надлишкові резерви — перевищення 
мінімального рівня резервних запасів, що їх 
банки обов’язково мають тримати у власних 
сховищах або у вигляді вкладів у централь-
ному банку країни.

Наднормативні запаси — перевищен-
ня понад нормативний рівень товарних запа-
сів, необхідних для функціонування торго-
вельного процесу.

Надплановий прибуток — прибуток, 
одержаний підприємством понад грошову 
суму, передбачену плановим завданням, 
стратегією фірми, компанії.

Надприбуток (англ. ехсеss return) — по-
зитивна різниця між величиною одержаного 
прибутку на основний капітал та гарантова-
ного нормою прибутку, тобто відсотком, що 
виплачується за державними цінними папе-
рами.

Надра — частина земної кори, що роз-
ташована під поверхнею суші та дном водо-
ймищ і сягає глибин, доступних для геоло-
гічного вивчення та освоєння. Правовий 
режим Н. регламентується гірничим зако-
но давством. До Н. належать лише природні 
об’єкти — суцільні породи, породи, що пе-
ребувають у рідкому й газоподібному стані, 
та породи, що мають всередині природні 
порожнини. Правовий режим підземних 
вод визначається водним законодавством. 
Усі Н. в Україні за Конституцією є 
об’єктами права власності українського на-
роду. Права власника здійснюють органи 
державної влади і органи місцевого само-
врядування у межах, визначених Конститу-
цією.

Надурочна робота — робота, яку вико-
нує робітник або службовець за розпоря-
дженням або за згодою адміністрації підпри-
ємства (установи) понад встановлений для 
даної категорії працівників нормований ро-
бочий час. Згідно з Кодексом законів про 
працю України Н. р. допускається лише у 
виняткових випадках і оплачується у підви-
щеному розмірі. Компенсація її відгулом не 
допускається.

Надходження бюджету — доходи бю-
джету, повернення кредитів до бюджету, ко-
шти від державних (місцевих) запозичень, 
кошти від приватизації державного майна 
(щодо державного бюджету), повернення 
бюджетних коштів з депозитів, надходження 
внаслідок продажу/пред’явлення цінних па-
перів.

Найбільш економічно вигідна про-
позиція — пропозиція, що визнана найкра-
щою за результатами оцінки тендерних про-
позицій відповідно до Закону.

Найбільше сприяння (режим най-
більшого сприяння) — принцип міжна-
родних економічних відносин, за яким дер-
жави на взаємній основі надають одна одній 
переваги й пільги стосовно мита і зборів, що 

Надійність
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беруться при ввезенні й вивезенні товарів, 
здійсненні інших зовнішньоторговельних 
операцій.

Найкращі практики — досвід викорис-
тання методів, підходів та інструментів в 
управлінні та плануванні, що впродовж пев-
ного часу засвідчили свою ефективність та 
успішність для застосування щодо однієї і 
тієї ж проблеми за подібних обставин.

Наймана праця — праця особи, яка 
працює за договором найму на підприємстві, 
що належить іншому власникові.

Наймач — 1) сторона договору найму 
житлового приміщення, яка отримує від ін-
шої сторони (наймодавця) житло за плату на 
володіння і користування для проживання в 
ньому на певний строк і відповідно до вста-
новлених у договорі умов; 2) те саме, що і 
орендар.

Найменування місця походження — 
назва місцевості, району, країни, де виробля-
ється товар, що відрізняється відповідними 
якостями.

Наймодавець — учасник договору най-
му, який надав майно тимчасове користуван-
ня наймачеві за винагороду, обумовлену в 
договорі.

Наказ — правовий акт, виданий одно-
осібно керівником підприємства, організації, 
установи. Н. є формою доведення до вико-
навців найважливіших рішень. Залежно від 
змісту розрізняють Н. стосовно особового 
складу (кадрів) і з питань загальної діяль-
ності. Н. (розпорядження), доручення має 
містити конкретне завдання, інформацію 
про його предмет, мету, строк виконання та 
особу, відповідальну за виконання. Н. (роз-
порядження) має бути письмовим, а дору-
чення може бути письмовим або усним. Н. 
(розпорядження), доручення може бути ска-
совано керівником, який його видав, а також 
керівником вищого рівня або органом вищо-
го рівня.

Накази міністерства. Міністерство у 
межах своїх повноважень, на основі і на ви-
конання Конституції та законів України, ак-
тів Президента України та постанов Верхов-
ної Ради України, прийнятих відповідно до 
Конституції та законів України, актів Кабі-
нету Міністрів України видає накази, які 
підписує міністр. Н. м., видані в межах його 
повноважень, є обо в’яз ковими для виконан-
ня центральними органами виконавчої вла-
ди, їх територіальними органами, місцевими 
державними адміністраціями, органами вла-
ди Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами і організаціями всіх форм влас-

ності та гро мадянами. Н. м. норма тивно-
правового змісту підлягають державній реє-
страції Міністерством юстиції України та 
включаються до Єдиного державного реє-
стру нормативно-правових актів. Н. м., які є 
нормативно-правовими актами, після вклю-
чення до Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів опубліковують-
ся державною мовою в офіційних друкова-
них виданнях.

Накази центрального органу вико-
навчої влади. Центральний орган виконав-
чої влади у межах своїх повноважень, на 
основі і на виконання Конституції та законів 
України, актів Президента України та поста-
нов Верховної Ради України та наказів мі-
ністерств видає накази організаційно-роз-
порядчого характеру, організовує та контро-
лює їх виконання. Н. ц. о. в. в. можуть бути 
скасовані Кабінетом Міністрів України по-
вністю чи в окремій частині. Н. ц. о. в. в. під-
лягають обов’язковому оприлюдненню від-
повідно до Закону України “Про доступ до 
публічної інформації”.

Накладна — 1) товарна накладна — 
первинний разовий документ з обліку 
товарно-матеріальних цінностей, що засто-
совується на всіх підприємствах, є виправ-
дувальним документом на надходження або 
відпустку матеріальних цінностей; 2) тран-
спортна накладна — основний перевізний 
документ, який регулює відносини між від-
правником, перевізником та одержувачем 
вантажу. 

Накладна авіавантажна (англ. іnvoice 
way-bill) — документ, що виписується від-
правником вантажу і підтверджує наявність 
договору між відправником вантажу і пере-
візником про перевезення вантажів авіалі-
ніями перевізника. Авіанакладна заповню-
ється й оформлюється відправником ванта-
жу в трьох справжніх примірниках і 
вручається перевізнику разом із вантажем. 
Перший примірник має позначку “для пе-
ревізника” і підписується відправником 
вантажу, другий — позначку “для одержува-
ча” і підписується відправником вантажу та 
перевізником і перебуває разом із ванта-
жем; третій підписується перевізником і по-
вертається після того, як вантаж прийня-
тий. Авіанакладна виконує функцію підтвер-
дження укладення договору пере везення і 
містить у собі найменування аеропортів 
відправлення і прибуття. До неї повинні до-
даватися документи, що підтверджують за-
явлену цінність вантажу, суму платежів за 
перевезення, дату складання авіанакладної 
тощо. 

Накладна авіавантажна
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Накладна автодорожня (англ. bill of 
lading) — транспортний документ, що під-
тверджує наявність договору між переві-
зником і відправником про автодорожнє 
перевезення вантажів. У ній вказуються 
дата відвантаження, найменування ванта-
жу, ім’я й адреса перевізника, повні платіж-
ні та юридичні реквізити сторін, наймену-
вання одержувача, термін постачання ван-
тажу і розмір штрафних санкцій у разі 
затримки вантажу, загальна вартість пере-
везення та ін.

Накладна залізнична (англ. railroad 
waybill) — транспортний документ при вну-
трішніх і міжнародних залізничних переве-
зеннях вантажів, що являє собою докумен-
тальне оформлення договору перевезення 
між відправником вантажу й адміністраці-
єю залізниці. При її оформленні потрібно 
заповнити таке: назва станції призначення і 
прикордонних станцій, найменування ван-
тажу, його вартість (цінність вантажу). Н. з. 
виписується вантажовідправником на ім’я 
вантажоодержувача. Накладна не перебу-
ває з вантажем, а до кожної накладної дода-
ється товаросупроводжувальна документа-
ція: відванта жувальна специфікація, серти-
фікат про якість, пакувальний аркуш.

Накладні витрати — витрати по управ-
лінню і обслуговуванню виробництва: ви-
трати на утримання та експлуатацію основ-
них засобів, на управління, організацію, об-
слуговування виробництва, непродуктивні 
витрати (втрати від простоїв, псування мате-
ріальних ресурсів та ін.). Н. в. включаються 
в собівартість продукції, витрати її виробни-
цтва та обігу. 

Наклеп — поширення завідомо неправ-
дивих вигадок, що ганьблять іншу особу.  
Н. посягає на зафіксоване в Конституції 
України право людини на повагу до її честі 
та гідності. 

Накопичувальні документи — доку-
менти, які складаються (накопичуються) у 
міру здійснення однорідних господарських 
дій за певний час (декада, місяць). До Н. д. 
відносять накопичувальні відомості, лімі т-
но-забірні карти, авансові звіти та ін.

Належним чином оформлене пові-
домлення — оформлене та подане до цен-
трального органу виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення, відпо-
відно до вимог законодавства повідомлення 
про фінансову операцію, що підлягає фінан-

совому моніторингу, або повідомлення, яке 
містить додаткову інформацію про фінансо-
ві операції та їх учасників, що стали об’єктом 
фінансового моніторингу з боку центрально-
го органу виконавчої влади.

Наливний вантаж — нафта, нафтопро-
дукти, різні масла, спирт, вино та інші това-
ри, що перевозяться наливом.

Наливом — безтарне перевезення рідко-
го вантажу, в т. ч. нафтопродуктів, масел, 
спирту тощо; проводиться в залізничних 
(автомобільних) цистернах або в наливних 
судах (танкерах).

Намагання — прагнення особистості 
досягти визначеного статусу, мети, резуль-
тату діяльності. Завищений рівень Н., з од-
ного боку, сприяє розвитку активності осо-
бистості, інтенсифікації її діяльності, а з 
другого — може спричинити розчарування, 
скепсис, а також неврози. Занижений рі-
вень Н. не сприяє оптимальній активності 
особистості.

Напівпрезидентська (змішана) рес-
публіка — форма республіканського прав-
ління, за якої президент обирається наро-
дом, але парламентові надаються певні по-
вноваження щодо контролю за діяльністю 
президента під час формування уряду та 
здійснення виконавчої влади.

Наполегливість — вольова якість осо-
бистості, що виявляється в рішучості, ціле-
спрямованості у процесі здійснення діяль-
ності щодо досягнення поставленої мети, у 
подоланні труднощів і перепон. Недоціль-
на, безглузда Н. перетворюється на впер-
тість.

Напруження соціальне — ситуація в 
управлінні, що характеризується підвище-
ним соціальним, психологічним або фізіо-
логічним напруженням. Технології зняття 
під час напруження соціально стресових си-
туацій дуже важливі у галузях і сферах ді-
яльності підвищеної техногенної безпеки 
(транспорт, атомні станції, хімічні засоби 
тощо).

Нарада — організаційно-правова форма 
діяльності, яка забезпечує колегіальне обго-
ворення питань, що випливають із завдань 
органів виконавчої влади, і прийняття рі-
шень щодо їх виконання. Усі Н. можна поді-
лити на: інформаційні (їх ще називають ди-
рективними або інструктивними), оператив-
ні (або диспетчерські) та дискусійні.

Нарада оперативна — організаційна 
форма обговорення керівником з підлеглими 
перебігу вирішення поточних питань і 
розв’язання проблем. Мета Н. о. (“диспетчер-
ської”, “літучки”, “п’ятихви линки” тощо) — 
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отримання інформації про стан справ в орга-
нізації (знизу вгору за схемою управління) 
та розв’язання поточних проблем. Під час 
проведення Н. о. її учасники заслуховують 
короткі повідомлення про поточні справи, їх 
інформують про прийняті керівництвом рі-
шення, здійснюють колективний інструктаж 
тощо. Оптимальна тривалість Н. о. — 20–
40 хв, її доцільно проводити 1–3 рази на 
тиждень на початку робочого дня. В органі-
зації такої наради важливо чітко визначити 
її головну мету: інформаційно-пізнавальну 
(взаємний обмін інформацією між дирекці-
єю і керівниками цехів, підрозділів про рух 
матеріальних потоків у виробництві), або 
контрольно-регулювальну (виявлення пору-
шень, відхилень, прийняття рішень щодо їх 
усунення), або нормативно-оцінну (підбит-
тя підсумків роботи за добу, визначення кра-
щих), або творчо-пошукову (пошук колек-
тивних рішень щодо складних проблем і 
розв’язання міжвідомчих проблем). Зазви-
чай більшість Н. о. залежно від предмета об-
говорення, уподобань керівника, управлін-
ських труднощів в організації містить еле-
менти різних їх видів (інформаційної, 
роз’яснювальної, інструктивної, координа-
ційної, навчальної).

Нарадча кімната — кімната, в якій 
склад суду постановляє вирок, виносить рі-
шення, ухвалу у справі.

Нарахування на заробітну плату — 
обов’язкові внески підприємств, організацій 
та установ усіх форм власності до Пенсійно-
го фонду, Фонду соціального страхування та 
ін. Обчислюють у процентах від загальної 
суми оплати праці за встановленими ставка-
ми. Вони не впливають на розмір заробітної 
плати, оскільки їх здійснюють за рахунок 
підприємств і включають до витрат вироб-
ництва чи обігу.

Нарахування процентів — обчислен-
ня плати за позикові кошти, здійснювані за 
рахунковими поточними (крім бюджетних), 
позиковими, депозитними та іншими рахун-
ками. Рівень процентних ставок, порядок, 
період і терміни Н. п. (стягнення) визнача-
ють у договорі між кредитною організацією 
та клієнтом.

Народна ініціатива — в конституцій-
ному праві деяких держав (Італія, Іспанія, 
Австрія, Швейцарія) — інститут, який пред-
ставляє собою механізм здійснення права 
законодавчої ініціативи безпосередньо насе-
ленням, для чого потрібно зібрати на під-
тримку законопроекту певне число підписів 
(50 тис. в Італії, 100 тис. в Швейцарії, 200 
тис. в Австрії, 500 тис. в Іспанії).

Народна (фольклорна) культура — 
культура, яка створюється анонімними твор-
цями. Її створення і функціонування прак-
тично невіддільні від повсякденного і прак-
тичного життя. У найзагальнішому вигляді з 
Н. к. в суспільній свідомості співвідноситься 
безліч понять і об’єктів, у назві яких присут-
нє слово “народний (-а, -е, -і)”: мистецтво, 
мудрість, чутки, традиції, перекази, віруван-
ня, пісні, танці, прислів’я, майстри, цілителі 
тощо. У сучасності прикладами народної 
культури є пісні (побутові, вуличні, дворові, 
студентські, туристські, частково так звані 
бардівські пісні), приспівки, різного роду 
усні оповідання неказкового характеру: пе-
рекази, сучасні байки, усні розповіді, анек-
доти, чутки.

Народне вето — в низці держав — ін-
ститут безпосередньої демократії, різновид 
референдуму, який забороняє. Н. в. являє 
собою проведений з ініціативи виборців 
(для цього потрібно зібрати певне число 
підписів) рефе рендум з метою скасування 
вже ухваленого парламентом акта. Інститут 
Н. в. передбачається, зокрема, ст. 89 Кон-
ституції Швейцарії.

Народне господарство — система су-
спільного виробництва, обміну, розподілу і 
споживання продуктів, що охоплює певні те-
риторіальні межі. Первинними осередками 
Н. г. є підприємства й установи незалежно 
від форм власності, включаючи й особисті 
підсоб ні господарства населення. В повному 
обсязі поняття Н. г. правомірне для еконо-
мічного регіону і держави в цілому. Адміні-
стративний район слід розглядати як части-
ну Н. г. країни. Н. г. України має складну 
структуру, яка об’єднує численні галузі і 
види діяльності. Все суспільне виробництво 
з погляду участі у створенні сукупного су-
спільного продукту і національного доходу 
поділяється на сферу матеріального вироб-
ництва, до якої належать усі види діяльності, 
що створюють матеріальні блага, і невироб-
ничу сферу, що включає ті види діяльності, в 
процесі яких безпосередньо не створюються 
матеріальні продукти — управління, оборона 
та ін. У свою чергу сфера матеріального ви-
робництва поділяється на виробництво засо-
бів виробництва і предметів споживання. 

Народний депутат України — обра-
ний відповідно до Закону України “Про ви-
бори народних депутатів України” представ-
ник Українського народу у Верховній Раді 
України і уповноважений ним протягом 
строку депутатських повноважень здійсню-
вати повноваження, передбачені Конститу-
цією України та законами України.

Народний депутат України
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Народний суверенітет — повновладдя 
народу, здійснення ним своєї невід’ємної та 
неподільної влади самостійно й незалежно 
від будь-яких інших соціальних сил.

Народність — історично сформована 
мовна, територіальна, економічна і культур-
на спільність людей.

Нарощування — процес збільшення 
суми грошей в результаті приєднання про-
центів до початкової суми (напр., процентів 
на депозит, до суми вкладу тощо).

Наряд — документ, яким встановлюєть-
ся виробниче завдання безпосереднім вико-
навцям. Н. видається до початку роботи і 
містить перелік робіт, норми витрачання 
часу на їх виконання, розцінки, форми і за-
гальну суму оплати.

Населення (синонім народонасе-
лення) — безупинно поновлювана у проце-
сі відтворення сукупність людей, що жи-
вуть на Землі в цілому або в межах якої-
небудь її частини (країні, групі країн тощо); 
основа і суб’єкт виробництва й усіх суспіль-
них відносин. За дослідженнями вчених, 
наприкінці епохи палеоліту (приблизно 15 
тис. р. до н. е.) чисельність Н. Землі сягала 
3 млн осіб; наприкінці епохи неоліту (2 тис. 
р. до н. е.) — 50 млн осіб; на поч. н. е. — 230 
млн осіб; наприкінці 1 тис. н. е. — 275 млн 
осіб; у 1900 р. — 1,6 млрд осіб; нині понад 
5,5 млрд осіб. Найбільші за чисельністю Н. 
країни (2001 р.): Китай — 1273 млн осіб; Ін-
дія — 1029,9 млн; США– 272,6 млн; Індоне-
зія — 228,437 млн; Бразилія — 174,469 млн; 
Росія — 145,47 млн осіб. В Україні 5 грудня 
2001 р. відбувся перший Всеукраїнський 
перепис Н., за даними якого загальна кіль-
кість наявного населення становила 48,457 
млн осіб. Щорічно Н. планети збільшується 
приблизно на 70 млн осіб. На кожному ета-
пі розвитку суспільства Н. виступає як 
конкретно-історична сукупність людей, а 
його найважливішими характеристиками є 
соціально-часова та просторово-терито ріа-
льна. Н. не існує поза часом, простором і 
рухом. У найбільш узагальненому науково-
му розумінні Н. є, передусім, цілісним соці-
альним явищем реальної дійсності. Як 
об’єкт (предмет) пізнання цієї дійсності Н., 
що перебуває в складних і різноманітних 
зв’язках з іншими її явищами, — як соціаль-
ними, так і біологічними, — вивчається не 
лише багатьма суспільними, а й низкою 
природничих наук з позиції їх основного 
предмета досліджень, що визначає відмін-
ності в конкретних наукових визначеннях 
Н. За найбільш загального підходу Н. може 
бути визначене як сукупність осіб, що 

природно-історично складається і безпе-
рервно самовідтворюється в процесі відтво-
рення безпосередньо життя; складна, від-
носно стійка сукупність людей; головний 
матеріальний компонент людського су-
спільства.

Наскрізні питання — питання, які 
впливають на всі проблемні точки в межах 
свого контексту. Під час оцінювання проек-
ту чи програми Н. (або горизонтальні) п. 
визначають відносно впливу, а не продук-
тів. 

Настанова з якості — документ як 
внутрішнього, так і зовнішнього викорис-
тання, що містить погоджену інформацію 
про наявну в організації систему менедж-
менту якості.

Настрій — стійкий, відносно тривалий 
психічний стан особистості або групи інди-
відів, що створює загальне емоційне тло про-
тікання всіх психічних процесів. Ступінь 
свідомості, диференціації Н. різні: від нероз-
членованого стенічного або астенічного пе-
реживання до таких чітко виражених форм 
психічного відображення, як нудьга, сум, 
скорбота, туга, страх, розпач, захоплення, ра-
дість, захват, надія тощо.

Наступництво — об’єктивний необхід-
ний зв’язок між новим і старим у процесі 
розвитку. Правильне розуміння і тлумачен-
ня процесів Н. має особливе значення для 
аналізу закономірностей розвитку суспіль-
ства, науки, мистецтва.

Натовп — внутрішньо неорганізована 
сукупність індивідів, що володіє просторо-
вою близькістю, спільними зовнішніми сти-
мулами та емоційною спільністю (перехожі, 
що спостерігають за наслідками дорожньо-
транспортної пригоди).

Натура — 1) природа, дійсність, реаль-
ність; 2) природжена властивість, характер, 
вдача людини; 3) товари продовольчі й не-
продовольчі як платіжний засіб, що замінює 
гроші.

Натуралізація — правовий акт і поря-
док набуття громадянства іншої країни. Н. 
регулює законодавство кожної країни, вста-
новлюючи передумови та процедури. Залеж-
но від імміграційної політики країни Н. є ак-
том добровільним та індивідуальним на від-
міну від колективної зміни громадянства 
усім населенням у зв’язку зі зміною терито-
ріальної суверенності; винятком може бути 
індивідуальна оптація окремих осіб лишити-
ся у старому громадянстві. Під час існування 
окремого українського громадянства у 
1917–1923 рр. українські державні органи 
регулювали Н. власними законами. У по-
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дальшому набуття радянського громадян-
ства на території України надавалося актом 
Президії Верховної Ради СРСР або респу-
бліки. В незалежній Україні Н. здійснюється 
на основі чинного законодавства. Н. є важ-
ливим чинником інтегрування емігрантів у 
суспільну й політичну структуру країн їх-
нього поселення.

Натуралізуватися — набути права гро-
мадянства в чужій країні.

Натуральна монополія — монополія, 
дія якої забезпечує мінімізацію довгостроко-
вих середньогалузевих витрат виробництва 
товару, що дає можливість установити ціл-
ковитий контроль над ціною товару на рин-
ку і домогтися стійкої конкурентоспромож-
ності порівняно з іншими виробниками да-
ного товару.

Натуральна форма оплати праці — 
видача працівникам усієї заробітної плати 
або її частини продукцією, що виробляється 
підприємством, або продукцією, закупленою 
підприємством для оплати праці своїх пра-
цівників чи одержаної в інших підприємств 
за роботу, або ж у вигляді послуг, що нада-
ються працівникам.

Натуральна форма продукту — су-
купність природних властивостей продукту, 
завдяки яким він може задовольнити ту чи 
іншу потребу людини, тобто має форму спо-
живчої вартості. Як споживча вартість про-
дукти обчислюють у властивій кожному з 
них натуральній формі виміру — фізичних 
мірах (вага, довжина тощо). Для деяких з 
них передбачено кілька одиниць виміру 
(напр., тканини обчислюють у погонних м та 
м2). Загальною для всіх є вартісна форма ви-
міру.

Натуральне господарство (англ. 
natural есопоту) — тип господарства, в яко-
му продукти виробляються лише для внут-
рішньогосподарських потреб, задоволення 
власних потреб виробника, на відміну від то-
варного господарства, що виробляє продук-
цію на продаж.

Натуральне число — одне з ряду цілих 
чисел: нуль, один, два... Інколи Н. ч. визна-
чаються не з нуля, а з одиниці.

Натуральний вираз продукції про-
мисловості — вираження обсягу продукції, 
а також сукупності порівняно однорідних 
матеріальних благ у фізичних одиницях (кі-
лограмах, метрах, штуках тощо). Облік виго-
товленої продукції в натуральному виразі 
здійснює кожне підприємство. Порівняно з 
номенклатурою обліку продукції на підпри-
ємствах перелік видів натуральної продукції 
в межах галузей, міністерств, відомств знач-

но менший. У народному господарстві зага-
лом облік у натурі проводиться лише з най-
важливіших видів продукції. 

Натуральні вимірювачі — показники 
економічної діяльності, виробництва, спо-
живання, виражені у фізичних одиницях.

Натуральні повинності — зобов’я-
зання населення, накладені на нього держа-
вою, виконувати громадські роботи (напр., 
будівництво доріг, очистка водоймищ, при-
леглої території, вирубка лісу), надавати в 
розпорядження державних органів особис-
те майно (напр., транспорту), частину 
матеріа льних цінностей, що належать гро-
мадянам.

Натуральні показники (англ. natural 
indexes) — статистичні показники, виражені 
в одиницях розрахунку або фізичних одини-
цях виміру (лінійних, площ, об’єму, ваги, по-
тужності, поштучно тощо). 

Натуральні трансферти — державна 
допомога населенню, надана у вигляді нату-
ральних товарів і послуг. Це насамперед ме-
дичне обслуговування, безплатне харчуван-
ня, освіта.

“Нау” рахунки (англ. now _account) — 
різновид рахунків, що посідають проміжне 
становище між ощадними та поточними ра-
хунками. Характерна особливість “Н”. р. по-
лягає в тому, що їхні власники мають право 
при повідомленні за 30 днів виписати “обо-
ротний наказ про зняття” та використати 
його для платежу на рівні з чеком. “Н”. р. ви-
никли в 1972 р. Ініціатори впровадження — 
ощадні установи США, які не могли відкри-
ти поточні рахунки.

Наука державного управління — за-
гальна міждисциплінарна самостійна галузь 
науки про раціональну організацію апарату 
державного управління і найефективніші за-
соби, форми і методи його роботи, що умож-
ливлюють досягнення максимальних ре-
зультатів за найменших затрат сил і ресур-
сів. Виходячи з об’єкта і предмета, основни-
ми напрямами досліджень науки державно-
го управління є: 1) теорія та історія держав-
ного управління — сутність, зміст, основні 
категорії, поняття, методологія та принципи 
державного управління; цілі, завдання, 
функції державного управління; форми і ме-
тоди державного управління; стиль 
державно-управлінської діяльності; органі-
зація державного управління на різних рів-
нях — центральному, регіональному та міс-
цевому; апарат державного управління; цен-
тралізація і децентралізація державного 
управління; координація державного управ-
ління як цілісної системи; ресурсне забезпе-
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чення державного управління; 2) державна 
служба — теоретико-методологічні, науково-
практичні засади державної служби; меха-
нізми і процедури добору та підготовки 
управлінських кадрів і проходження дер-
жавної служби; кадрова політика та управ-
ління персоналом у сфері державної служби; 
організація професійної діяльності держ-
службовців, мотивація і стимулювання про-
фесійної діяльності; управління персоналом 
у державних органах, управління системою 
державної служби; професійно-кваліфі-
каційні вимоги до державних службовців; 
організаційно-правові засади усунення пра-
вопорушень і бюрократизму у професійній 
діяльності державних службовців; оцінка їх 
професійної діяльності, психологічні, соціо-
логічні та інші аспекти професійної діяль-
ності держслужбовців; 3) механізми держав-
ного управління — цільові, функціональні й 
організаційні структури та інші складові 
державних механізмів; система і структура 
органів виконавчої влади та їх апаратів; цілі, 
завдання, функції органів виконавчої влади; 
результативність і ефективність функціону-
вання державних механізмів управління, 
суб’єктів державного управління; регіональ-
не управління і його розвиток; удосконален-
ня адміністративно-територіального устрою; 
механізми реалізації програм економічного 
та соціально-культурного розвитку регіону, 
галузі; механізми управління окремими га-
лузями і сферами суспільного життя та їх 
удосконалення; інформаційні технології.

Наука управління — сфера людської ді-
яльності, основна функція якої — розроблен-
ня й теоретична систематизація об’єктив них 
знань про управління та процеси, що відбува-
ються в ньому. Безпосередня мета Н. у. — 
опис, пояснення і передбачення процесів і 
явищ управління.

Наукова організація праці — система 
заходів, що забезпечує підвищення ефектив-
ності функціонування живої праці на основі 
сучасних досягнень науки і найновішої тех-
ніки.

Наукова організація управління — 
цільова, свідома, узагальнена, систематизо-
вана за певними ознаками організація 
управління, за якої суб’єкти управління — 
суб’єкти підприємницької діяльності, госпо-
дарські органи, громадські організації — 
ґрунтуються у своїй діяльності на законах, 
нормативних документах, враховують спе-
цифіку їх прояву в конкретних умовах, оці-
нюють реальні можливості на основі науко-
вого аналізу й прогнозування сучасного віт-
чизняного і зарубіжного досвіду.

Наукове видання — видання, що міс-
тить результати теоретичних і (або) експе-
риментальних досліджень, а також науково 
підготовлені до публікації пам’ятки культу-
ри та історичні документи.

Наукове електронне видання — елек-
тронне видання, що містить відомості про 
теоретичні і (або) експериментальні дослі-
дження, а також науково підготовлені до пу-
блікації пам’ятки культури й історичні доку-
менти.

Наукове управління — одна з галузей 
класичного напряму в менеджменті, яка го-
ловну увагу приділяє проблемам підвищен-
ня продуктивності праці у результаті запро-
вадження у процес управління науково об-
ґрунтованих норм.

Наукові школи менеджменту — 
вчення про систематизоване керування орга-
нізацією, еволюційне формування певних 
поглядів щодо управління з метою ефектив-
ного досягнення цілей організації, нові під-
ходи в керуванні (групи методів керування, 
об’єднаних загальною ідеєю, гіпотезою). Пи-
тання “Н. ш. м.” досліджено багатьма автора-
ми. У першій половині ХХ ст. дістали 
розвит ку досить чітко помітні школи управ-
лінської думки.

Науково-дослідна стратегія передба-
чає вибір варіантів фінансування фундамен-
тальних і прикладних наукових досліджень 
з розробки нового товару або нових послуг, 
придбання патентів, ліцензій, виставочних 
зразків тощо.

Науково-популярне видання — ви-
дання, що містить відомості про теоретичні 
й (або) експериментальні дослідження в га-
лузі науки, культури і техніки, викладені у 
формі, доступній читачеві-неспеціалісту.

Науково-технічна програма — про-
грама (план діяльності), що розробляється 
на основі широкої практичної реалізації 
програмно-цільового методу планування в 
напрямі розвитку науки і техніки, підвищен-
ня якості продукції. Розрізняють такі види 
Н.-т. п.: державні, регіональні, галузеві й 
територіально-галузеві.

Науково-технічна продукція — закін-
чені й матеріалізовані результати (винаходи, 
розробки, наукові звіти, патенти) наукових 
досліджень, проектно-конструк тор ських ро-
біт, консалтингових та інжи ні рингових роз-
робок, котрі являють собою товар, який може 
бути представлений на ринку Н.-т. п. продук-
ції для подальшого використання у виробни-
чій і невиробничій сфері з метою підвищення 
ефективності діяльності і забезпечення біль-
шого прибутку.
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Науково-технічна революція (НТР) — 
доко рінне, якісне реформування виробни-
чих сил на основі перетворення науки у про-
відний фактор розвитку суспільного вироб-
ництва. Як довгостроковий процес НТР 
тісно пов’язана з ростом асигнувань на нау-
ку і збільшенням числа науково-дослідних 
інституцій, створенням у багатьох країнах 
загальнодержавного планування і управлін-
ня наукою.

Науково-технічний потенціал — су-
купність наявних можливостей і ресурсів, 
які має у своєму розпорядженні держава для 
вирішення науково-технічних проблем.

Науково-технічний прогрес (НТП) — 
1) поступальний, взаємопов’язаний розви-
ток науки і техніки, що зумовлюється 
об’єктивною необхідністю розвитку матері-
ального виробництва, ростом і ускладнен-
ням потреб людини; 2) процес прогресуючо-
го прискорення поступального розвитку на-
уки й техніки, що зумовлює глибокі 
перетворення в продуктивних силах су-
спільства. Головною рушійною силою  
Н.-т. п. є наука, передовсім її фундаменталь-
ні галузі. Наука перетворюється на безпосе-
редню, продуктивну силу суспільства, на ви-
рішальний фактор зростання виробництва й 
продуктивності праці. У свою чергу техніч-
ний прогрес стимулює наукове пізнання, ви-
суває перед наукою нові завдання. Важли-
вою особливістю Н.-т. п. є високі темпи роз-
витку науки й техніки, скорочення розриву в 
часі між фундаментальними науковими від-
криттями, створенням на їхній основі тех-
нічних засобів і широке впровадження цих 
засобів у виробництво. 

Наукоємні галузі — галузі економіки, 
продукція, роботи і послуги яких відзнача-
ються значним використанням новітніх до-
сягнень науки й техніки. Як правило, ці га-
лузі витрачають значні кошти на проведення 
науково-дослідних розробок і впровадження 
їх результатів у виробництво.

Наукоємність — показник, що харак-
теризує ступінь наукової забезпеченості і 
використання у виробничих процесах, під-
приємницькій та іншій діяльності науково-
дослідних, проектно-конструкторських, 
інжи ні рингових розробок і винаходів. Він 
визна чається питомою вагою витрат, вкла-
дених у науково-технічні проекти чи інші 
розробки в ціні продукції (сумі послуг).

Нацизм (від назви Націонал-соціа-
лістської робітничої партії Німеччини) — 
назва ідеології і практики гітлерівського ре-
жиму в Німеччині в 1933–1945 рр. Суть Н. 
складають тоталітарні терористичні методи 

влади, а також офіційна градація всіх націй 
за ступенем їх повноцінності. Засобом реалі-
зації ідей Н. стали військова агресія і гено-
цид. Серед своїх істотних рис Н. схожий з 
фашизмом.

Націлений збут (англ. directed salemar-
ket) — збут товарів, націлений на конкретну 
групу покупців.

Націнка — 1) збільшення ціни виробу, 
товару, пов’язане з додатковими витратами 
на їх виготовлення і продаж або з їх особли-
вими властивостями; 2) добавка до поперед-
ньої ціни продукції, товару, вироблена в міру 
виконання наступних робіт, що вимагають 
додаткових витрат, які відображаються в 
ціні.

Націоналізація (фр., англ. nationalisa-
tion) — загальний захід держави щодо здій-
снення соціально-економічних змін, внаслі-
док чого майно, що перебуває у приватній 
власності, передається у власність держави 
(за викуп або без викупу); одна з підстав 
припинення права власності. Право держави 
на Н. приватної власності, в т. ч. і що нале-
жить іноземцям, — безперечна прерогатива 
суверенної держави. Право держави на Н., 
визнане міжнародним правом, включає його 
право вільно розпоряджатися своїми при-
родними ресурсами і багатствами. У Хартії 
економічних прав і обов’язків держав 1974 р. 
передбачено, що кожна держава має право 
націоналізувати, експропріювати або пере-
давати іноземну власність. У цьому випадку 
держава, яка застосовує такі заходи, має 
сплачувати відповідну компенсацію з ураху-
ванням її відповідних законів і постанов та 
всіх обставин, які ця держава вважає дореч-
ними. Компенсація повинна бути адекват-
ною розмірам націоналізованої власності, 
ефективною і здійснюватися досить швидко. 
У будь-якому випадку, коли питання про 
компенсацію викликає суперечка, вона має 
врегульовуватися згідно з внутрішнім пра-
вом держави, що націоналізує, і її судами, 
якщо тільки всі зацікавлені держави добро-
вільно і за взаємною згодою не досягнуть до-
мовленості щодо пошуків інших засобів вре-
гулювання на основі суверенної рівності 
держав і відповідно до принципу свободи 
вибору засобів. 

Націоналізм (лат. natio — нація, на-
род) — ідеологія та напрям політики, основ-
ним принципом яких є нація як найвища 
цінність. Як політичний рух Н. бореться за 
досягнення та утвердження незалежності, 
суверенності та соборності нації. Термін Н. 
уперше був запроваджений у ХІХ ст. німець-
ким філософом Й.-Г. Гердером. Поняття Н. в 
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широкому розумінні означає почуття, ідеї, 
ідеологію, в яких наголошується на цінності 
нації. У більш вузькому розумінні під Н. ро-
зуміють особливу політичну ідеологію. Ви-
вчаючи Н., дослідники по-різному інтерпре-
тують природу цього поняття, що пов’язано 
з його багатозначністю: 1) ототожнюють з 
патріотизмом; 2) вважають протилежністю 
патріотизму; 3) вбачають у Н. економічну, 
політичну і культурну силу, здатну сформу-
вати і зберегти національну чи етнічну іден-
тичність, а також вважають Н.: станом мен-
тальності народу; виразом національної са-
мосвідомості; формою політичної доктрини; 
вираженням інтересу національної групи, за 
допомогою якого передбачається досягнен-
ня певних соціальних та економічних цілей. 
Основними положеннями націоналістичної 
доктрини (за Е. Смітом) є: 1) світ поділений 
на нації з власною історією; 2) нація є джере-
лом політичної влади; 3) людина може до-
сягнути свободи лише у складі нації; 4) нації 
можуть самореалізуватись лише у власній 
державі; 5) гармонія та свобода можливі в 
світі суверенних національних держав; 
6) лояльність до нації має стояти над інши-
ми лояльностями. До дослідження положень 
ідеології Н. існують різні підходи: модер-
ністський, згідно з яким Н. як ідеологія і рух 
є порівняно новим явищем, надбанням су-
часності, в основу якого покладено політич-
ний аспект суверенітету, цілісності та іден-
тичності; переніалістський, відповідно до 
якого нації та Н. мають тривалу безперервну 
історію, тобто є історичним явищем; при-
мордіалістський, згідно з яким нації існують 
вічно і є основою подальших суспільних та 
політичних процесів. Нація розглядається 
як “природна” спільнота, що утворилась на 
базі мовних, релігійних, етнічних, територі-
альних зв’язків; інструменталістський, від-
повідно до якого нація та Н. є тільки ін-
струментом досягнення певних цілей, зо-
крема політичних; етносимволічний, згідно 
з яким формування націй та вплив Н. роз-
глядаються залежно від суб’єктивних еле-
ментів: пам’яті, міфів, символів. Серед 
українських дослідників Н. можна назвати 
О. Картунова, Г. Касьянова та В. Лісового. 
Найвідомішими дослідниками Н. за кордо-
ном є: Карл Дейч (K. W. Deutsch), Ганс Кон 
(H. Kohn), Бойд Шейфер (B. Shafer), Луї 
Снайдер (L. Snyder), Джон Армстронг 
(J. Armstrong), Ентоні Сміт (A. Smith), Ер-
нест Гелнер (E. Gellner), Бенедикт Андер-
сен (B. Anderson), Петер Альтер (P. Alter), 
Ерік Хобсбаум (E. Hobsbawm), Лія Грін-
фельд (L. Greenfeld) та інші.

Національна безпека — стан захище-
ності життєво важливих інтересів особи, 
держави й суспільства від наявних і можли-
вих загроз у всіх сферах суспільних відно-
син.

Національна валютна система — су-
купність економічних, грошово-кредитних 
відносин, які передбачають функціонування 
валюти для забезпечення зовнішньоеконо-
мічних зв’язків країни. Н. в. с. включає низ-
ку основних елементів: національну валюту; 
певний обсяг і склад валютних резервів; ва-
лютний паритет; курс національної валюти 
та порядок його дії; умови конвертованості 
валюти; наявність (відсутність) і основні 
форми й методи валютних обмежень; дію-
чий режим використання кредитних інстру-
ментів міжнародних розрахунків і форми 
останніх; статус національних органів і уста-
нов, що регулюють валютні відносини краї-
ни; умови функціонування національного 
ринку валюти і золота.

Національна економічна політика — 
політика, що здійснюється національними 
урядами щодо розвитку внутрішніх та зо-
внішніх економічних відносин. Вона може 
дозволяти вільний потік товарів, послуг між 
націями або вдаватися до регулювання і за-
борони цього потоку. Щоб підтримувати 
збалансованість своїх міжнародних платежів 
без застосування контролю, нація повинна 
пристосувати свою економіку до світової 
економіки. Коли якісь держави проводять 
внутрішню політику, яка шкодить їхній зо-
внішній стабільності, всі торгуючі нації від-
чувають негативні наслідки такої політики. 
Одним із наслідків самостійної Н. е. п. є пра-
вова накладка (напр., подвійне оподаткуван-
ня одного й того ж доходу).

Національна згода — стан гармо-
нiйних вiдносин й успiшної взаємодії всіх 
рівнів національно-етнічних, полiтич них та 
iнших сил у межах державно-національних 
меншин, що складають населення багатона-
ціональної держави, з якогось життєво важ-
ливого питання, результат успiшного 
розвит ку процесiв, що називають полiтикою 
Н. з., примирення. Н. з. — це наявність між 
різноманітними етносоціальними групами 
дружніх відносин, одностайності з основних 
питань спільної життєдіяльності, одностай-
ності, спільності міркувань на шляху їх вирі-
шення. Н. з. — це відображення повної гами 
національних почуттів, породжених історич-
ними, економічними, політичними, етнопси-
хологічними, культурними, побутовими та 
іншими факторами. Природно, Н. з. — над-
звичайно тонка матерія, яку легко зруйнува-
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ти навіть не дією, а одним лише необереж-
ним словом, внаслідок чого визріває, якщо 
не спалахує миттєво, національний кон-
флікт. У сучасних умовах в Україні можна 
зустріти не тільки заяви, але й дії, що зму-
шують подумати, що деякими силами ви-
пробовується хитке мирне становище Украї-
ни. Однією з особливостей перехідного пері-
оду в Україні є відсутність консолідації нації. 
І як наслідок, відсутня й загальнонаціо нальна 
еліта, що неминуче позначається на політич-
ній та економічній ситуації. Суспільство 
розколоте. Розколоте з фундаментальних 
питань: незалежність, демократія, ринок, 
приватна власність, форми державного 
управління, устрою і територіальної органі-
зації, національної безпеки, мови. Існує і 
зростає політичне протистояння. В Україні 
йде холодна громадянська війна. Колір вла-
ди закріплюється за територіями, і це осо-
бливо небезпечно. Створення держави може 
бути успішним тільки на основі консолідації 
нації (нації не тільки у вузькому, етнічному, 
але й державному сенсі). Утворення держави 
й утворення нації — взаємопов’язані проце-
си. Без створення нації та її консолідації на 
території України може бути держава, навіть 
незалежна, але чужа. Викликає тривогу та 
обставина, що український електорат непа-
тріотично ставиться до незалежності. З ін-
шого боку, ультранаціоналісти об’єктивно 
завдають шкоди, тому що, не враховуючи ре-
алій, породжують і посилюють антиукраїн-
ські настрої. Взагалі українізація як основа 
утворення держави — під загрозою. Успішне 
будівництво держави можливе тільки на 
основі конверсії національної свідомості. Го-
ловне — не зміна зовнішніх обставин, а вну-
трішніх якостей українців. Інакше не будуть 
ефективними державні та недержавні владні 
й управлінські структури. Ті з політиків, що 
не розуміють кардинального значення змін у 
свідомості, психіці та світогляді українців, 
не можуть претендувати на роль керівників. 
Конверсія національної свідомості пов’язана 
з утвердженням національної та людської 
гідності, твердості, стійкості та сили волі, 
почуття самобутності й неповторності укра-
їнства, почуття загальноукраїнської спіль-
ності. Це дасть можливість інтегрувати всіх 
етнічних українців і тих українців, що ідео-
логічно й духовно тяжіють до України, в 
єдиний народ, перетворивши його в могут-
ню творчу, самодіяльну силу. Це уможли-
вить об’єднання народу навколо свободи і 
величі нації. На основі конверсії свідомості 
багатонаціональний склад населення Украї-
ни перетвориться з фактора слабкості у фак-

тор сили. Адже відомо, що суспільство вихо-
вує в людях прагнення до широкого співро-
бітництва з іншими народами, почуття 
спільності їхніх інтересів гармонійно поєд-
нується з почуттям національної гідності, 
гордості за свій народ, прив’язаності до його 
мови, культури. Спільність національного 
характеру, що відображає своєрідність націо-
нальної психології, — одна з важливих ознак 
нації. В понятті “національний характер” 
знаходить відображення своєрідність істо-
ричного шляху нації, її господарської діяль-
ності, особливості соціального та культурно-
го розвитку тощо. Ідея національної держа-
ви мала багато прихильників серед західних 
(Поль Манчині, Макс Вебер) і вітчизняних 
учених (Микола Бердяєв, Олександр Гра-
довський та ін.). Однак з моменту виникнен-
ня ідея національної держави підлягає крити-
ці (Іммануїл Кант, Отто Бауер, Карл Реннер, 
Роза Люксембург, Михайло Драго манов, Ми-
хайло Грушевський та ін.). В сучасних умо-
вах критика розгортається з чотирьох напря-
мів: перший — національна держава — це 
утопія, що не відповідає дійсності; другий — 
принцип національності, в разі його реаліза-
ції, невідворотно ставить питання про роз-
межування людей за національною належ-
ністю, тобто веде до явного або прихованого 
націоналізму й расизму; третій — принцип 
національності неминуче загострить і таку 
вибухонебезпечну проблему, як питання про 
кордони; четвертий — принцип національ-
ності допускає створення етнічно однорідної 
(“чистої”) держави, що можливо лише через 
такі антигуманні засоби, як насильна асимі-
ляція, масове вигнання або тотальна ліквіда-
ція представників усіх етнонаціональних 
меншостей. Визначаючи ставлення до такої 
(національної) держави, необхідно розуміти, 
що близько 90 % населення Землі живе і 
буде жити в багатонаціональних державах. 
Закривати очі на такий факт не мають права 
ні теоретики національного питання і дер-
жавного будівництва, ні практики керівни-
цтва етносоціальними процесами і держав-
ним будівництвом.

Національна ідея — акумулятор про-
гресивних національних програм, політичних 
ідей, гасел, цінностей, рушій національного 
прогресу, основа національно-визвольних ру-
хів, національної самосуве ре нізації. Н. і. ста-
новить платформу національної ідеології, ви-
значає теоретичні засади національної свідо-
мості.

Національна незалежність — комп-
лекс теоретичних і практичних проблем іс-
торії розвитку українського народу, його на-
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полегливої боротьби за соціальне і націо-
нальне визволення по створенню справжніх 
гідних людини умов існування та співжиття 
в територіальному і глобалізаційному світі. 
Н. н. історично хвилювала мислителів, нау-
ковців, практиків, політиків, ідеологів, 
управлінців усіх історичних епох. Кожна іс-
торична епоха робила свій специфічний вне-
сок у вирішення цієї надто важливої соціа-
льної проблеми як для окремого індивіда, 
так і всієї нації. Н. н. включає насамперед 
питання мови, території, єдиного економіч-
ного способу життєдіяльності, культурного 
розвитку, вияв національної ментальності та 
характеру з високим рівнем національної 
свідомості. Національна свідомість є синте-
зуючим началом, формою уявлень, поглядів 
національно-етнічної групи на суспільному 
та індивідуальному рівнях засвоєння. Н. н. 
випливає із розуміння нації як суспільного 
феномену. За визначенням Сміта, нація — 
це колектив людей, “що має власну назву, 
свою історичну територію, спільні міфи та 
історичну пам’ять, спільну масову грома-
дянську культуру, спільну економіку і єдині 
юридичні права та обов’язки для всіх чле-
нів”. Нація як найбільш тісний союз людей, 
близьких одне одному історично, економіч-
но, політично і культурно, являє собою 
оптимальне соціальне середовище для роз-
витку людини, що складає основу перекон-
ливої Н. н. Забезпечити Н. н. має діяльність 
національної держави, яка охороняє право 
народу на історичну перспективу, гарантує 
право на життя. Відсутність національної 
держави у відстоюванні національних інте-
ресів засвідчує історичні катаклізми у ста-
новленні українського народу. Рівноправ-
ність народів, право кожної нації на свою 
національну державу, відсутність зверхності 
однієї нації над іншою — вистраждані люд-
ством принципи міжнародної солідарності у 
відстоюванні інтересів кожної нації за все-
бічний розквіт, за торжество загальнолюд-
ських цінностей у відносинах між народами 
і націями.

Національна оцінка ризиків — систе-
ма заходів, які здійснюються суб’єктами дер-
жавного фінансового моніторингу, уповно-
важеними органами державної влади із залу-
ченням інших суб’єктів (у разі потреби) з 
метою визначення (виявлення) ризиків (за-
гроз) легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, та фінансування 
тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення 
заходів, спрямованих на запобігання виник-
ненню та/або зменшенню негативних на-
слідків.

Національна рамка кваліфікації 
(англ. national qualifications framework — 
націо нальна рамка кваліфікацій, лат. qualis — 
якої якості та лат. ficatio — втілення, кваліфі-
кація — втілення певної якості) — цілісний 
міжнародно зрозумілий опис націо нальної 
шкали кваліфікацій в термінах компетент-
ностей, через який всі кваліфікації можуть 
бути виражені й співвіднесені між собою в 
узгоджений спосіб. Проблему ідентифікації 
(визначення і вимірювання) кваліфікації 
людських ресурсів актуалізувала світова гло-
балізація, що посилила регіональну, націо-
нальну, інституційну і особистісну конкурен-
цію. Інструментом ідентифікації та форму-
вання кваліфікаційного потенціалу визнано 
національні і регіональні, зокрема європей-
ські, рамки (шкали) кваліфікацій. Активне 
розроблення Н. р. к. в окремих країнах розпо-
чалося наприкінці минулого століття і на по-
чатку нинішнього століття перетворилося в 
загальноцивілізаційний рух. Опис рамкових 
кваліфікаційних рівнів здійснюють у термі-
нах компе тетностей, тобто набутих реаліза-
ційних здатностей (якостей) людини викону-
вати ту чи іншу діяльність.

Національна самодостатність — по-
літика повної автаркії (національної само-
достатності), яка ставить за мету позбавити 
націю всіх форм залежності від міжнародної 
торгівлі та інвестицій. Політичним аналогом 
автаркії є ізоляціонізм. Політика Н. с. несу-
місна зі стійкими економічними відносина-
ми з іншими країнами. Звичайно, більшість 
націй не володіють достатньою кількістю 
внутрішніх ресурсів, необхідних для забез-
печення Н. с. у значній мірі. Тому поширені-
шою є політика часткової самодостатності 
(у певних напрямах торгівлі).

Національна свідомість — сукупність 
теоретичних, буденних, масових, елітних, 
власне національних і зарубіжних ідей, на-
станов, прагнень, культурних набутків, які 
сприяють прогресивному розвитку нації в 
усіх сферах її функціонування. Н. с. — уні-
версум буття нації. Основні рівні: буденний, 
теоретичний, політико-державний.

Національне агентство з питань за-
побігання корупції є центральним орга-
ном виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом, який забезпечує формування та реалі-
зує державну антикорупційну політику. 
Національне агентство є відповідальним пе-
ред Верховною Радою України і підконтро-
льним їй та підзвітний Кабінету Міністрів 
України.

Національне багатство — найважливі-
ший показник економічного стану держави, 
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що представляє в грошовому вираженні су-
купність споживчих вартостей, створених і 
накопичених суспільством за весь час його 
продуктивності; включає: природні багат-
ства, матеріальні і духовні цінності.

Національне відродження — процес 
реалізації можливостей народу (нації) щодо 
розвитку й утвердження більш широких по-
треб даної спільноти відповідно до сучасних 
вимог історичного розвитку. Термін “Н. в.” 
виник у XIX ст. та застосовувався щодо так 
званих “неісторичних” націй, які через полі-
тичні обставини не мали власної державнос-
ті, але прагнули її відродити чи створити. 
Серед альтернативних варіантів маємо по-
няття “пробудження нації”, “модернізація”, 
“націотворення”. Власне, це культурний та 
суспільно-на-ціональний рух певного наро-
ду, спрямований на його соціально-
економічне й політичне піднесення і визво-
лення, у результаті якого (залежно від ступе-
ня розвитку народу і зовнішніх обставин) 
може бути або здобуття ним фактичної чи 
юридичної автономії — а) культурної; 
б) культурно-територіальної; в) адміністра-
тивно- (політично-) територіа льної, або 
створення власної держави — а) залежної; 
б) напівзалежної; в) незалежної.

Національний депозитарій Украї-
ни — центральний елемент Національної де-
позитарної системи України. Забезпечує її 
формування та розвиток, функціонування 
єдиної системи обліку і обігу цінних паперів 
та інтеграцію у міжнародну систему депози-
тарних установ.

Національний дохід — частина сукуп-
ного суспільного продукту, що залишається 
після заміщення спожитих у процесі вироб-
ництва засобів виробництва, тобто новоство-
рена вартість (як результат затраченої у про-
цесі виробництва новоприкладеної живої 
праці). Н. д. є одним із узагальнюючих по-
казників результатів суспільної праці за пев-
ний час (як правило, рік). Обчислюють його 
як різницю між обсягом сукупного суспіль-
ного продукту і обсягом матеріальних затрат 
по всіх галузях виробництва у фактично ді-
ючих і порівняльних цінах. Його ще можна 
визначати як суму всіх доходів за рік у ви-
гляді заробітної плати, промислового і тор-
гового прибутку, процентів на вкладені капі-
тали. Це сума змінного капіталу і додаткової 
вартості. За натурально-речовою формою 
Н. д. складається з усієї маси вироблених за 
рік предметів споживання і тієї частини за-
собів виробництва, що їх використовують 
для розширення виробництва та задоволен-
ня інших суспільних потреб. 

Національний інтерес — постанову 
про використання державою ресурсів можна 
виправдати, а одну альтернативу визнати 
кращою за іншу тільки на тій підставі, що 
особи, які відповідають за такі постанови, 
вважають, ніби вони найкраще відповідають 
інтересам нації, навіть якщо їхня думка су-
перечить результатам аналізу витрат і при-
бутків, пов’язаних із тими постановами, або 
ж постанови не спроможні заручитися під-
тримкою більшості громадян.

Національний продукт — вартість об-
сягу продукції, товарів, послуг, вироблених 
народним господарством країни протягом 
року. Розрізняють сукупний (валовий) Н. п. 
і чистий Н. п., що дорівнює валовому за мі-
нусом амортизаційних відрахувань, вартості 
зносу основних засобів.

Національний режим — режим, за 
яким юридичним і фізичним особам (грома-
дянам) однієї держави на території іншої 
держави надаються такі самі права і пільги, 
якими користуються і її юридичні та фізичні 
особи. Н. р. може надаватися як за внутріш-
нім законом, так і за міжнародним догово-
ром.

Національний ромб (англ. national 
diamond) — модель Майкла Портера, що дає 
змогу оцінити перспективи розвитку кон-
кретної галузі в національній економіці. На 
думку багатьох вчених, ця модель має широ-
ке застосування.

Національний суверенітет — повно-
владдя нації у вирішенні всіх питань свого 
національного життя аж до реальної можли-
вості створення самостійної національної 
держави.

Національний характер — компонент 
психічного складу нації, система певних 
ставлень конкретної етнічної спільноти до 
навколишньої дійсності, що закріплюється і 
виявляється у стійких стереотипах мислен-
ня, емоційної реакції та поведінки. Н. х. — це 
ті яскраві ознаки, які в сукупності відрізня-
ють людей різних націо нальностей, одну на-
цію від іншої.

Національні інтереси — примножен-
ня матеріальних і культурно-духовних на-
ціональних цінностей у політиці певної 
держави, спрямоване на її економічне зрос-
тання й розвиток. Національні інтереси 
України — розбудова державності, еконо-
мічної демократії, досягнення економічної 
безпеки, реструктуризація економіки, си-
стемна ринкова трансформація, інституціа-
лізація (ство рення ринкової інфраструктури 
та нової системи управління) з метою стабі-
лізації й розвитку економіки, зростання на-
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ціонального багатства і підвищення життє-
вого рівня. Широкий діапазон своїх інтере-
сів Україна реалізує на різних рівнях 
світогосподарських зв’язків. Так, на рівні 
ООН та спеціалізованих підрозділів вирішу-
ються інтереси, пов’язані з визначенням та 
застосуванням досвіду соціально-еконо-
мічних перетворень, ринкової трансформації 
економіки і всього суспільства, отриманням 
кредитних та фінансових ресурсів для вирі-
шення проблем торговельного й платіжного 
балансів, здійсненням необхідних інститу-
ційних та структурних змін, приватизації 
власності, отриманням інвестицій і техноло-
гій, технічної допомоги тощо. 

Національні меншини — окремі групи 
населення в державі, за своєю мовою і куль-
турою відмінні від корінної нації, бо утвори-
лися в результаті відриву частини нації під 
час зміни кордонів або міграції населення 
певної національності в іншу державу і праг-
нуть до самобутнього існування як націо-
нальної спільноти. До 1917 р. у Російській 
імперії українців офіційно не вважали окре-
мим народом, і тому їм не було надано 
культурно-національних прав, навіть обме-
жених. Зі створенням у 1918 р. Української 
держави визначилась досить ліберальна по-
літика щодо Н. м. в Україні, які становили 
чверть її населення. Ще у липні 1917 р. 
Українська Центральна Рада відводить 25 % 
місць у ній трьом головним Н. м. — росія-
нам, євреям і полякам. Вони були представ-
лені також у Генеральному Секретаріаті, а 
згодом в усіх кабінетах міністрів Української 
Народної Республіки.

Національні публічні діячі — фізичні 
особи, які виконують або виконували протя-
гом останніх трьох років визначені публічні 
функції в Україні, а саме:

• Президент України, Прем’єр-міністр 
України, члени Кабінету Міністрів 
України;

• перші заступники та заступники міні-
стрів, керівники інших центральних 
органів виконавчої влади, їх перші за-
ступники і заступники;

• народні депутати України;
• Голова та члени Правління Націо-

нального банку України, члени Ради 
Національного банку України;

• голови та судді Конституційного Суду 
України, Верховного Суду України та 
вищих спеціалізованих судів;

• члени Вищої ради юстиції, члени Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів 
України, члени Кваліфікаційно-дисци-
п лінарної комісії прокурорів;

• Генеральний прокурор України та 
його заступники;

• Голова Служби безпеки України та 
його заступники;

• Директор Національного антикоруп-
ційного бюро України та його заступ-
ники;

• Голова Антимонопольного комітету 
України та його заступники;

• Голова та члени Рахункової палати;
• члени Національної ради з питань те-

лебачення і радіомовлення України;
• надзвичайні і повноважні посли;
• Начальник Генерального штабу — Го-

ловнокомандувач Збройних Сил Укра-
їни, начальники Сухопутних військ 
України, Повітряних Сил України, 
Військово-Морських Сил України;

• державні службовці, посади яких на-
лежать до категорії “А”;

• керівники обласних територіальних 
органів центральних органів виконав-
чої влади, керівники органів прокура-
тури, керівники обласних територі-
альних органів Служби безпеки Укра-
їни, голови та судді апеляційних судів;

• керівники адміністративних, управ-
лінських чи наглядових органів дер-
жавних та казенних підприємств, гос-
подарських товариств, державна част-
ка у статутному капіталі яких 
пере вищує 50 відсотків;

• керівники керівних органів політич-
них партій та члени їх центральних 
статутних органів.

Національні рахунки — рахунки дже-
рел національного доходу. На основі даних 
про виробництво, джерел доходів, цін, ви-
трат виявляються загальні результати діяль-
ності у різних галузях і секторах економіки, 
обчислюється національний дохід країни.

Нація (лат. natio — плем’я, народ) — 
1) історична спільність людей, що склада-
ється у процесі формування спільності їх 
походження, території, економічних зв’яз-
ків, мови, деяких особливостей культури і 
характеру, які становлять її ознаки; 2) у кон-
ституційному праві англо- і романо-мовних 
країн термін зазвичай має значення “держа-
ва”, “суспільство”, “сукупність всіх грома-
дян”.

Начальник — 1) посадова особа, наділе-
на розпорядчою та дисциплінарною владою 
по відношенню до підлеглих. Найближчий 
до підлеглого прямий начальник називаєть-
ся безпосереднім; 2) штатна посада і посадо-
ва особа, яка очолює орган влади, місцевого 
центру, заклад та ін.

Національні меншини
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Наявний товар — товар, що є в наяв-
ності, який на відміну від товарів, які є 
об’єктом термінових угод, може бути відван-
тажено негайно або в обумовлений термін.

Небанківська фінансова група — гру-
па юридичних осіб, які мають спільного 
контролера (крім банку), що складається з 
двох або більше фінансових установ, у якій 
небанківська фінансова установа (небанків-
ські фінансові установи) здійснює переважну 
діяльність. Небанківська фінансова холдин-
гова компанія та компанія з надання допо-
міжних послуг, яка має спільного контро лера 
з учасниками небанківської фінансової гру-
пи, входять до складу Н. ф. г.

Переважна діяльність у групі здійснюєть-
ся небанківською фінансовою установою (не-
банківськими фінансовими установами), 
якщо середньоарифметичне значення активів 
за останні чотири звітних квартали небанків-
ської фінансової установи (небанківських фі-
нансових установ) становить 50 і більше від-
сотків сукупного розміру середньоарифме-
тичних значень активів усіх фінансових 
установ, що входять до цієї групи, за цей пері-
од. Розрахунок переважної діяльності Н. ф. г. 
здійснюється щороку станом на 1 січня у по-
рядку, визначеному цією статтею.

Небанківська фінансова холдинго-
ва компанія — фінансова холдингова ком-
панія, переважною діяльністю фінансових 
установ, які є її дочірніми та асоційованими 
компаніями, є небанківська.

Небезпека демократії (англ. dangers 
of democracy) — погляд, відповідно до якого 
надана демократією воля дій, думки і слова 
вимагає від людини усвідомлення більшої 
відповідальності, ініціативи й уміння узго-
джувати свої вчинки з інтересами суспіль-
ства загалом.

Невиборність — обмеження пасивного 
виборчого права, встановлене законом для 
осіб, зайнятих у певних державних структу-
рах. До них в більшості країн віднесені суд-
дівський корпус, офіцерський склад армії і 
сил безпеки, деякі категорії державних 
службовців та ін.

Невидима рука (англ. іnvisible arm) — 
концепція, що запроваджена в економічну 
теорію А. Сміттом з метою опису парадоксу 
“лесефер” ринкової економіки. Сутність по-
гляду А. Смітта полягає в тому, що кожна 
людина, прагнучи задоволення своєї вимоги, 
задовольняє власні потреби, проте в ринко-
вій економіці немовби керована “Н. р.” з тим, 
щоб зрештою сприяти вигоді всіх і кожного. 
Ця концепція пояснює, чому ринкові опера-
ції стають самокерованими.

Невидима торгівля — галузь обслуго-
вування, сфера послуг: повітряні та морські 
перевезення, банківське обслуговування, 
страхування, реклама, юридичні консульта-
ції, інжинірингові послуги, будівництво, ту-
ризм, освіта, охорона здоров’я тощо. Тепер у 
сфері послуг зосереджено одну чверть світо-
вої торгівлі.

Невидимий експорт, невидимий ім-
порт — доходи (видатки, витрати) держави, 
що відображаються у її платіжному балансі з 
усіх видів зовнішніх операцій, крім зовніш-
ньої торгівлі; ліцензії, проценти за іноземни-
ми позиками, некомерційні перекази, пере-
везення вантажів і пасажирів, страхування, 
науково-технічний обмін, міжнародний ту-
ризм.

Невизначеність — недостатня поін-
формованість про умови розвитку економіч-
ної діяльності протягом певного періоду.  
Н. негативно впливає на можливість пра-
вильно спланувати (визначити) прийняття 
рішень на всіх рівнях економічної системи.

Невиконання посадових обо в’яз-
ків — має місце у випадках невиконання або 
неналежного виконання з необережності 
державним службовцем або особою, яка 
прирівнюється до нього, своїх обов’язків, в 
результаті чого державі, юридичній або фі-
зичній особі завдається великої збиток.

Невиробнича сфера (англ. non produc-
tion sphere) — галузь діяльності людей, ре-
зультатом якої є різні послуги, що задоволь-
няють потреби суспільства та окремих його 
членів і пов’язані зі створенням доданої вар-
тості. До Н. с. відносять житлово-кому на-
льне господарство та побутове обслугову-
вання, пасажирський транспорт; зв’язок; 
охорону здоров’я, фізичну культуру та соці-
альне забезпечення; освіту, культуру та мис-
тецтво; кредитування та державне страху-
вання; державний апарат з його органами; 
громадські організації тощо.

Невиробничі витрати — непередбачені 
матеріальні, енергетичні, трудові, транспорт-
ні, фінансові, інтелектуальні та інші витрати 
і втрати, спричинені здебільшого дією 
суб’єктивних негативних факторів — безгос-
подарністю, бездіяльністю чи негативною ді-
яльністю. Це втрати від простоїв підпри-
ємств, неефективного використання основ-
них фондів і оборотних засобів, простоїв 
механізмів і транспортних засобів, нераціо-
нального використання робочої сили, енер-
гоносіїв, невиконання договірних зобов’я-
зань, від сплати штрафів, пені, не устойок. 
Всі вони негативно впливають на фінансово-
господарські результати підприємств, фірм і 

Невиробничі витрати
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є однією з причин високої собівартості про-
дукції, праці, низької конкурентоспромож-
ності та неприбутковості.

Невиробничі витрати підприємств — 
витрати підприємств, пов’язані з реалізацією 
і збутом продукції (напр., експедиційно-
транспортні), а також інші витрати, що не 
належать до виробничих, такі як відрахуван-
ня чи витрати на науково-дослідні роботи, 
на підготовку кадрів тощо. Н. в. п. входять 
до повної собівартості реалізованої продук-
ції і впливають на зменшення суми прибут-
ку, тому завданням кожного підприємства є 
максимальне скорочення невиробничих ви-
трат.

Невиробничі послуги — послуги, що 
надаються населенню підприємствами, уста-
новами та організаціями невиробничої сфе-
ри. Це установи освіти, охорони здоров’я, 
культури, мистецтва, підприємства кому-
нального господарства (лазні, перукарні, го-
телі), зв’язку (пошта, телефон, телеграф), 
пасажирського транспорту та ін. Своєчасне 
надання населенню Н. п. має велике значен-
ня для поліпшення умов і підвищення рівня 
життя населення.

Невідкладні потреби (англ. рressing 
needs) — грошові суми в межах встановле-
них норм, які виплачуються господарським 
організаціям з їхніх рахунків як позачергові 
платежі. Н. п. визначаються у відсотках до 
середньоденних надходжень на розрахунко-
ві або поточні рахунки. Щоденні суми ви-
трат на Н. п. нараховують установи банку 
на підставі довідок підприємств і організа-
цій про надходження коштів нa рахунки за 
минулий квартал, а при значних відхилен-
нях у надходженнях можуть обчислювати-
ся щомісячно. Банк повинен щоденно зали-
шати (в межах встановлених норм) кошти 
на відповідних рахунках. Якщо протягом 
попереднього дня не було достатніх надхо-
джень, кошти на Н. п. виплачуються за ра-
хунок поточних надходжень. Кошти на 
Н. п., які не витрачені в даний або в інший 
встановлений банком строк, спрямовують-
ся на погашення поточних платежів із до-
держанням встановленої черговості плате-
жів.

Невідфактуровані поставки (англ. 
uninvited deliveries) — товарно-матеріальні 
цінності, отримані покупцем без рахунка по-
стачальника. Н. д. обліковуються в пасиві 
балансу покупця за статтею “Розрахунки з 
кредиторами за товар і послуги”. Покупець 
може оплатити Н. п. платіжним дорученням 
банку, не очікуючи надходження від поста-
чальника розрахункових документів. Після 

їх надходження проводиться перерахунок 
платежу постачальника.

Негативна девіація — поведінка, що 
засуджується суспільством і спричиняє по-
карання. Злочинці, наркомани, алкоголіки, 
повії — негативні девіанти.

Негативний — 1) заперечний, від’ємний 
(напр., негативне ставлення до когось, чо-
гось); 2) пов’язаний з негативом (тим, що не 
задовольняє когось).

Негативний попит — негативне став-
лення покупців до певного товару: мінімаль-
ний попит на нього (напр., попит на харчові 
продукти із вмістом канцерогенних речо-
вин).

Негативний чистий експорт — ситуа-
ція, коли імпорт перевищує експорт, що ви-
кликає утворення зовнішнього боргу; найха-
рактерніша для країн зі слаборозвиненою 
економікою.

Негентропійність ментальна — атри-
бут соціального суб’єкта-носія ментальнос-
ті, “програмне забезпечення” соціальної дії, 
яке через комунікацію приводить суспіль-
ство до усвідомлення спільної (надіндивід-
ної) мети як ментально відповідного атрак-
тору, спільне “соціальне оснащення” су-
спільства, яке забезпечує конкретне 
світо сприйняття його членів та конституює 
поведінку індивідів, соціальних груп, ма-
кроспільнот в об’єктивному процесі динамі-
ки соціуму, що пов’язана з інтенцією подо-
лання дисипативних станів соціальної си-
стеми. Ментальний профіль соціальної 
системи есплікується у творчих характерис-
тиках соціальних суб’єктів життєвого 
середо вища, параметри яких відрізняються, 
тому ноосфера не може в усіх випадках 
структуруватись однаково, оскільки втілен-
ня “соціального розуму” в соціальних егре-
горах є ментально зумовленим. Таким чи-
ном, суспільство виступає чинником анти-
ентропійних формувань та упорядковуючим 
фактором хаотичного смислового оточення, 
причиною якого є колективне несвідоме, 
яке є частиною ментальних ознак індивідів.

Негоціант (лат. negotians — торговець) — 
комерсант, який проводить великі, головним 
чином міжнародні, торгові операції.

Негоціація тратт — купівля переказ-
них векселів при міжнародних розрахунках.

Негоція (англ. пegotiotion) — комерцій-
на угода, торгівля.

Недисциплінованість — властивість 
особистості, виражена в небажанні викону-
вати соціальні норми поведінки, що нерідко 
є недоліком виховання (зокрема, вольових 
навичок).

Невиробничі витрати підприємств 
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Недійсна угода — угода, яка відповідає 
вимогам законодавчих актів або укладена з 
порушенням встановленої ними форми. Не-
дійсною визнається також угода, яка відпо-
відає справжнім інтересам обох або однієї зі 
сторін, тобто укладена в результаті обману, 
шантажу, оману, погрози, насильства чи зло-
вживання впливом, а також угода, укладена 
недієздатними або частково недієздатними 
особами або укладена особами, які перебува-
ють напередодні оголошення їх неплато-
спроможними.

Недобросовісна конкуренція — кон-
курентна боротьба, пов’язана з порушенням 
прийнятих норм і правил конкуренції, що 
суперечить положенням чинного законодав-
ства, звичаїв ділового обороту, вимогам до-
бропорядності, розумності та справедливос-
ті: неправомірне отримання, використання і 
розголошення конфіденційної інформації, 
поширення неправдивих відомостей, прихо-
вування важливої для споживача інформації 
і т. д. Недобросовісна конкуренція являє со-
бою спрямовані на придбання переваг у під-
приємницькій діяльності дії господарюючих 
суб’єктів, які можуть заподіяти або заподія-
ли збитки іншим господарюючим суб’єктам-
конкурентам або завдати шкоди їхній діло-
вій репутації.

Недобросовісна реклама — реклама, 
яка: містить некоректні порівняння рекла-
мованого товару з розташованими в обороті 
товарами, які вироблені іншими виробника-
ми або реалізуються іншими продавцями; 
порочить честь, гідність чи ділову репутацію 
особи, в тому числі конкурента; являє собою 
рекламу товару, яка заборонена таким спосо-
бом, в даний час або в даному місці, якщо 
вона здійснюється під виглядом реклами ін-
шого товару, товарний знак або знак обслу-
говування якого тотожний або подібний до 
ступеня змішання з товарним знаком або 
знаком обслуговування товару, щодо рекла-
ми якого встановлені відповідні вимоги і об-
меження, а також під виглядом реклами ви-
робника або продавця такого товару; є актом 
недобросовісної конкуренції відповідно до 
антимонопольного законодавства.

Недоїмка — частина податку або іншого 
обов’язкового платежу, яка не сплачена 
платником у встановлений державою строк і 
підлягає оплаті.

Недопостачання — поставка неповно-
го комплекту чи неповної кількості товару 
порівняно з обсягами, передбаченими кон-
трактом.

Недостатність майна банку — пере-
вищення розміру зобов’язань банку відпо-

відно до реєстру акцептованих вимог креди-
торів над оціночною вартістю ліквідаційної 
маси банку, за винятком майна банку, що є 
предметом застави та використовується ви-
ключно для позачергового задоволення ви-
мог заставодержателя.

Недостача — фактична нестача грошо-
вих, товарних та інших цінностей порівня-
но з даними бухгалтерського обліку. Якщо 
Н. є результатом технічної помилки, допу-
щеної працівником при інвентаризації, то 
він може притягтися лише до дисциплінар-
ної відповідальності. За Н. довірених пра-
цівникові цінностей понад встановлені гро-
шові норми втрат передбачена матеріальна 
відповідальність.

Недоторканність депутата — демо-
кратичний принцип, відповідно до якого де-
путат представницького виборчого органу 
державної влади не може бути притягнутий 
до кримінальної відповідальності без згоди 
даного органу. 

Недоторканність житла — один із 
принципів прав громадянина на житло, за-
кріплений в Конституції України. Згідно з 
цим принципом забороняється проникати 
без дозволу до житлового приміщення, об-
шукувати його й робити огляд інакше як за 
рішенням суду. У разі переслідування осіб, 
підозрюваних у скоєнні злочину, можливий 
інший порядок проникнення до житла, об-
шуку та огляду майна, встановлений законо-
давством.

Недоторканність особи — за Консти-
туцією України право кожного громадянина 
на державну охорону і захист від будь-яких 
протиправних посягань на його особисту 
безпеку. Н. о. передбачає недоторканність 
фізичну (життя, здоров’я), моральну (честь, 
гідність), духовну. Ніхто не може бути зааре-
штований без судового рішення.

Нееквівалентний обмін (англ. non 
equivalent change) — обмін товарів, який ха-
рактеризується відхиленням цін товарів від 
їхньої вартості, може мати місце при звичай-
ній або штучній монополії виробника або 
при позаекономічному силуванні.

Неекспериментальний дизайн до-
слідження — модель дослідження, в межах 
якого не проводиться порівняння груп, а на-
слідки роботи проекту чи програми встанов-
люються за допомогою інших методів (напр., 
опитування залучених сторін).

Нееластичний попит — попит, що має 
тенденцію залишатись незмінним, незважа-
ючи на зміни кон’юнктури, цін.

Незавершене будівництво — недобу-
довані й не здані в експлуатацію споруди, 
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їхні конструктивні елементи, а також змон-
товане устаткування, що його прийняв і 
оплатив замовник, на об’єктах, не зданих в 
експлуатацію. До Н. б. належать і об’єкти, 
фактично введені в дію, але через недороб-
ки не прийняті приймальною комісією до 
експлуатації. Вартість Н. б. складається з 
суми капітальних вкладень у будівництво 
об’єктів, включаючи вартість устаткування 
(змонтованого або такого, що монтують), а 
також вартість проектно-розвідувальних 
робіт та інші витрати на об’єкти, що їх не 
прийняли в експлуатацію приймальні комі-
сії. Обсяг Н. б. враховують на балансі за-
мовників з незавершених капітальних вкла-
день.

Незавершене виробництво — пред-
мети праці, що не є готовою продукцією і 
перебувають у процесі виробництва. Н. в. є 
частиною оборотних засобів і за ступенем 
готовності посідає проміжне місце між си-
ровиною і напівфабрикатами або між напів-
фабрикатами й готовою продукцією. Обсяг 
Н. в. у межах галузі залежить від типу ви-
робництва і обсягу продукції, але має спри-
яти прискоренню оборотності оборотних 
засобів, забезпечувати безперервність ви-
робництва та його ефективність. Фактичну 
величину Н. в. визначають, як правило, ме-
тодом прямого обліку шляхом інвентариза-
ції у кінці звітного періоду. Оцінюють Н. в. 
за собівартістю, а обсяг його в порівняль-
них цінах визначають за допомогою коефі-
цієнтів.

Незаконна діяльність — діяльність, 
заборонена законом, нелегальна діяльність, а 
також дії, що ведуть до обмеження вільної 
конкуренції, здійснюються всупереч анти-
монопольному законодавству.

Незаконні акти та правочини. 
Норма тивно-правові акти, рішення, видані 
(прийняті) з порушенням вимог Закону, під-
лягають скасуванню органом або посадовою 
особою, уповноваженою на прийняття чи 
скасування відповідних актів, рішень, або 
можуть бути визнані незаконними в судово-
му порядку за заявою заінтересованої фізич-
ної особи, об’єднання громадян, юридичної 
особи, прокурора, органу державної влади, 
зокрема Національного агентства, органу 
місцевого самоврядування.

Незаконні стимулювання (англ. 
ітрrореr іпdисепt) — платежі або звільнення 
від боргових зобов’язань, що здійснюються з 
порушенням закону, тарифів або загально-
прийнятої практики з боку транспортної 
компанії на користь вантажовідправника з 
метою одержання замовлень.

Незалежна оцінка — оцінка вартості 
майна або акцій банку, що провадиться 
суб’єктом оціночної діяльності.

Незалежний експерт — фізична осо-
ба, фізична особа — підприємець чи юри-
дична особа, яка не є пов’язаною з боржни-
ком та/або з кредитором, відповідає вимо-
гам, встановленим спостережною радою, 
обрана зборами кредиторів та проводить 
огляд фінансо во-господарської діяльності 
боржника і готує звіт про проведення огля-
ду фінансово-госпо дарської діяльності 
боржника.

Незалежність даних — властивість 
системи, що забезпечує можливість зміню-
вати загальну логічну або фізичну структуру 
даних без зміни при цьому представлення 
прикладних програм про дані. Н. д. є одним 
із основних принципів побудови банків да-
них.

Незалежність суддів — конституцій-
ний принцип правосуддя в демократичних 
державах, який означає, що судді, народні 
засідателі, присяжні засідателі розглядають 
судові справи на основі закону, в умовах, що 
виключають будь-який сторонній вплив на 
них. 

Незаставні облігації — облігації, що не 
забезпечуються якими-небудь матеріальни-
ми активами.

Незворотні витрати — витрати, що ма-
ють місце після банкрутства підприємства. 
До Н. в. належать насамперед одноразові ви-
робничі витрати, які не можуть бути ще раз 
використані або продані, затрати на реєстра-
цію підприємства та ін.

Незмінні ціни — умовно постійні ціни 
порівняно до цін певного періоду, року. За-
стосовуються при економічному аналізі для 
зіставлення показників виробництва, спо-
живання, доходів, витрат, реалізації продук-
ції за різні роки, в динаміці по роках. Щоб 
уникнути впливу цінового фактора, усі по-
казники беруться у порівняльних цінах.

Нейтралітет — 1) невтручання у будь-
які справи, події, суперечки, боротьбу; 2) у 
міжнародних відносинах — невтручання  
у військові справи, суперечності між держа-
вами, неучасть у блоках, союзах.

Нейтральний ріст торгівлі — збіль-
шення фізичного обсягу міжнародної торгів-
лі без зміни умов торгівлі між країнами.

Некомерційна організація — органі-
зація, що не ставить основним завданням 
своєї діяльності одержання прибутку. Такі 
організації, як правило, займаються підпри-
ємницькою діяльністю лише в межах статут-
ної необхідності. До Н. о. належать громад-

Незавершене виробництво



439

ські, релігійні організації, фонди сприяння 
розвитку науки, культури, освіти, охорони 
здоров’я, спорту, благодійні фонди, спілки, 
організації (напр., Міжнародна економічна 
фундація).

Нелегальна міграція. Н. м. слід роз-
глядати в контексті нелегального переправ- 
лення людей. Разом з тим вона співвідно-
ситься із суспільними структурами міжна-
родної міграції, досить прибутковим 
міжнародним “бізнесом”. Для Н. м. мігран-
том є будь-яка особа, яка перетинає міжна-
родний кордон з наміром тимчасово чи по-
стійно влаштуватися в іншій країні. Для 
цього визначення спонукальні мотиви мі-
гранта не мають жодного значення, він/вона 
може бути економічним мігрантом, особою, 
яка шукає притулку, утриманцем особи, яка 
вже влаштувалась у країні. Більшість неле-
гальних мігрантів є економічними мігранта-
ми. Нелегальне переправлення мігрантів 
продовжує зростати, незважаючи на націо-
нальні та міжнародні зусилля щодо запобі-
гання йому. Воно набуває нових масштабів 
кримінального характеру, які становлять 
серйозну загрозу для держав та суспільств, 
що зіткнулися з будь-якою із стадій мігра-
ційного процесу — відправленням, транзит-
ним проїздом та прийманням мігрантів. 
Самі мігранти дуже часто стають жертвами 
нелегального переправлення, тому захист їх-
ніх прав став основною метою міжнародного 
товариства та зацікавлених країн.

Нелегальний мігрант — іноземець або 
особа без громадянства, які перетнули дер-
жавний кордон поза пунктами пропуску 
або в пунктах пропуску, але з уникненням 
прикордонного контролю і невідкладно не 
звернулися із заявою про надання статусу 
біженця чи отримання притулку в Україні, 
а також іноземець або особа без громадян-
ства, які законно прибули в Україну, але 
після закінчення визначеного їм терміну 
перебування втратили підстави для подаль-
шого перебування та ухиляються від виїзду 
з України.

Нематеріальні активи — цінності, що 
належать підприємствам і організаціям, у 
вигляді цінних паперів, патентів, техноло-
гічних і технічних новітніх досягнень, про-
ектів, інших об’єктів інтелектуальної влас-
ності, орендні та інші права, які називають 
невідчутними цінностями. Н. а. не є речови-
ми об’єктами, але мають вартісну, грошову 
оцінку.

Нематеріальні цінності — цінності, які 
не є фізичними об’єктами, але мають грошо-
ву оцінку. Це — патенти, технологічні і тех-

нічні новітні розробки, проекти, інші об’єкти 
інтелектуальної власності, орендні та інші 
права.

Неналежна реклама — недобросовіс-
на, недостовірна, неетична, свідомо помил-
кова  та інша інформація, в якій допущені 
порушення вимог до її змісту, часу, місця і 
способу розповсюдження, установлених 
законо давством України.

Ненормований робочий день — ро-
бочий день окремих категорій працівників, 
тривалість праці яких не завжди може бути 
обмежена рамками нормального робочого 
дня. На працівників з Н. р. д. цілком поши-
рюються норми Правил внутрішнього тру-
дового розпорядку, зокрема щодо початку й 
закінчення роботи, перерви на обід, табель-
ного обліку, відпочинку у вихідні і святкові 
дні тощо. Якщо робітники й службовці з 
Н. р. д. залишаються працювати після за-
кінчення встановленого законом робочого 
дня (коли цього вимагає робота), то така 
робота не вважається надурочною. Додат-
кове навантаження, яке несуть ці працівни-
ки, компенсується наданням їм додаткової 
відпустки. Обов’язки працівників з Н. р. д. 
можуть уточнюватися трудовим договором, 
договором контракту та посадовими ін-
струкціями.

Ненормований час — періоди нерегла-
ментованих перерв у роботі або затрати часу 
на нераціональні дії працівника, що не вхо-
дять у норму часу під час виконання ним ви-
робничого завдання. Визначають Н. ч. як 
різницю між фактичними та нормативними 
затратами часу на виробництво одиниці про-
дукції. Величина Н. ч. залежить від раціо-
нального використання робочого часу та 
стану організації праці на виробництві. Ско-
рочення її веде до підвищення продуктив-
ності праці, тому є одним із завдань наукової 
організації праці.

Ненормовані активи — гроші в касі, 
на розрахунковому та інших рахунках; від-
вантажені товари, строк оплати яких ще не 
настав, а також такі, що не оплачені вчасно 
і знаходяться на відповідальному збере-
женні у покупців; різні види дебіторської 
заборгованості. Н. а. створюються за раху-
нок короткострокових позичок кредитор-
ської заборгованості постачальникам, фі-
нансовим органам та іншим організаціям 
або особам.

Ненормовані оборотні кошти — ко-
шти, що знаходяться у сфері обігу і не пла-
нуються. До них належать: кошти, вкладені 
у відвантажені товари, строки оплати яких 
не наступили; у відвантажені товари, але не 
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оплачені вчасно покупцями; у відвантажені 
товари, що знаходяться на відповідальному 
збереженні у покупців; кошти на розрахун-
кових рахунках у банку, на акредитивах 
тощо.

Необізнаність — недостатність або не-
доступність ринкової інформації. Внаслі-
док Н. неповно використовується порів-
няльна перевага, що зменшує доходи від 
торгівлі, тоді як розширення ринкової ін-
формації поліпшує усвідомлені можливості 
для вигідної торгівлі між націями.

Необмежена (абсолютна) монар-
хія — монархія, в якій влада монарха ніким 
і нічим не обмежується, тобто в країні не-
має ні органів, ні законів, які могли б пев-
ною мірою змінити чи знехтувати волю мо-
нарха.

Необоротність — характеристика змін, 
за яких не відбувається повернення у почат-
ковий стан; перехід у якісно новий стан.  
Н. більшою чи меншою мірою притаманна 
всім процесам у світі, що зумовлено: неза-
мкненістю всіх наявних матеріальних си-
стем, різноманіттям їхніх зовнішніх зв’язків, 
які постійно змінюються і переводять систе-
му в новий стан. Водночас Н. не є зміною 
тільки в одному напрямі.

Необхідна інформація — праця, яка 
витрачається працівниками сфери матері-
ального виробництва на створення необхід-
ного продукту.

Необхідний продукт — економічна 
категорія, що означає частину створеного 
працівниками сфери матеріального вироб-
ництва сукупного суспільного продукту, 
яка необхідна для утримання самих праців-
ників та їхніх сімей, а також для навчання 
працівників. Н. п. виражений у формі заро-
бітної плати. Друга частина створеного в 
процесі матеріального виробництва сукуп-
ного су спільного продукту називається до-
датковим продуктом і використовується 
суспільством для забезпечення розширено-
го відтворення.

Необхідний робочий час — частина 
робочого дня, протягом якого створюються 
матеріальні блага, необхідні для відтворення 
робочої сили, утримання і всебічного 
розвит ку самого працівника та його сім’ї. По 
суті, це час, протягом якого створюється не-
обхідний продукт (див. також “Необхідний 
продукт”).

Неоконсерватизм — орієнтація на збе-
реження ринкової капіталістичної економіки. 
Н. заперечує державне планування, оскільки 
воно спрямоване проти ринкової економіки. 
Він обстоює зменшення урядового апарату, 

вірить у продуктивність приватного підпри-
ємництва й переваги нерегульованої економі-
ки. Це ідеологія антибюрократії, оскільки бю-
рократія і бюро кратиза ція — лихі наслідки 
численного урядового апарату. Практичний 
вияв Н. — нещодавні і теперішні спроби при-
ватизувати різні урядові функції.

Неоплачений капітал — це сума забор-
гованості акціонерів за внесками до статут-
ного капіталу, динаміка якої характеризує 
покриття статутного капіталу акціонерного 
товариства реальними фінансовими ресур-
сами, які надійшли від акціонерів.

Неопротекціонізм — обмеження на 
міжнародну торгівлю, що вводяться держа-
вою на додаток до традиційних форм обме-
ження небажаного імпорту товарів. Серед 
інших заходів — механізми тиску на експор-
терів у вигляді “добровільного обмеження 
експорту”, “упорядкованих торгових угод”, 
що нав’язуються експортерам.

Непереборна сила — дія надзвичайної 
ситуації техногенного, природного або еко-
логічного характеру, яка унеможливлює на-
дання відповідної послуги згідно з умовами 
договору.

Неплатоспроможний банк — банк, 
щодо якого Національний банк України 
прийняв рішення про віднесення до катего-
рії неплатоспроможних у порядку, передба-
ченому Законом України “Про банки і бан-
ківську діяльність”.

Неповна зайнятість — зайнятість пра-
цівника на умовах робочого часу, що мен-
ший від норми часу, передбаченої законо-
давством, і може встановлюватися за дого-
вором між працівником і роботодавцем з 
оплатою праці пропорційно відпрацьовано-
му часу або залежно від виробітку.

Неповний робочий день — робочий 
день меншої тривалості, ніж передбачено за-
коном для даної професії (посади). Встанов-
люється, щоб дати змогу працювати тим гро-
мадянам, які з тих чи інших причин (сімейне 
становище, зниження працездатності, поєд-
нання праці з навчанням тощо) не можуть 
працювати повний робочий день. На роботу 
з Н. р. д. приймають також сумісників і осіб, 
яких зараховують на посаду, що не передба-
чає повної штатної одиниці. Запис до трудо-
вої книжки про неповну тривалість робочого 
дня не роблять, і трудову діяльність зарахо-
вують як до загального, так і до безперервно-
го трудового стажу. Чергові відпустки пра-
цівникам з Н. р. д. надають на загальних під-
ставах.

Неподільний ануїтет (фр. annuite — 
щорічний внесок, від лат. annus — рік) — до-

Необізнаність
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хід, який не підлягає подальшому поділу 
між спадкоємцями.

Непотизм (кумівство) — роздача ро-
дичам, знайомим і друзям дохідних посад, 
звань, нерухомості з метою зміцнення влас-
ної влади і ділових зв’язків і, тим самим, 
створення системи підлеглих і колег — 
боржників, які використовуються при при-
йнятті рішень.

Неправомірна вигода — грошові ко-
шти або інше майно, переваги, пільги, послу-
ги, нематеріальні активи, будь-які інші виго-
ди нематеріального чи негрошового характе-
ру, які обіцяють, пропонують, надають або 
одержують без законних на те підстав.

Неправомірні угоди між підприєм-
цями — погоджені дії між підприємцями, 
спрямовані на підтримання монопольних 
цін (тарифів), знижок, надбавок, націнок, 
розподіл ринків за певними ознаками (тери-
торіальними, асортиментними, обсягом реа-
лізації тощо) для підтримання монополіза-
ції, усунення з ринку або обмеження досту-
пу до нього продавців, покупців, інших 
підприємців, які не є учасниками Н. у. м. п.

Непрацездатність — неможливість 
здійснювати трудову діяльність з причин, не 
залежних від людини. Н. може бути 
пов’язана з віком і станом здоров’я. Розріз-
няють тимчасову, часткову і повну Н.

Неприбуткові організації — юридичні 
особи (крім державних органів, органів дер-
жавного управління та установ державної і 
комунальної власності), що не є фінансови-
ми установами, створені для провадження 
наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, 
екологічної, релігійної, благодійної, соціаль-
ної, політичної та іншої діяльності з метою 
задоволення потреб та інтересів громадян у 
межах, визначених законодавством України, 
без мети отримання прибутку.

Неприйнятно високий ризик — мак-
симально високий ризик, який не може 
бути прийнятий суб’єктом первинного фі-
нансового моніторингу відповідно до внут-
рішніх документів з питань фінансового 
моніторингу.

Непродуктивна праця — праця, що не 
уречевлюється в матеріальному продукті, 
але є суспільно корисною і необхідною для 
забезпечення виробництва матеріальних 
благ. Н. п. застосовується головним чином у 
невиробничій сфері (освіта, охорона 
здоров’я, культура, наука, управління, 
збройні сили тощо). Затрати її зумовлені 
необхідністю організації відтворення су-
спільного продукту й суспільства в цілому, 
організації споживання матеріальних благ 

та задоволення матеріальних і духовних по-
треб людей тощо. З розвитком та усклад-
ненням виробництва Н. п. має тенденцію до 
зростання. Проте зростання цих затрат має 
обмежуватись рівнем ефективності продук-
тивної праці, яка є джерелом усіх матері-
альних благ.

Непряма демократія — устрій, за яко-
го обрані представники збираються разом і 
після достатніх дискусій визначають, яким 
має бути закон. Пряму й непряму демокра-
тію розрізняють на основі того, хто визначає 
закон — сам народ чи його представники.

Непряма дискримінація — ситуація, 
за якої внаслідок реалізації чи застосування 
формально нейтральних правових норм, 
критеріїв оцінки, правил, вимог чи практи-
ки для особи та/або групи осіб за їх певни-
ми ознаками виникають менш сприятливі 
умови або становище порівняно з іншими 
особами та/або групами осіб, крім випадків, 
коли їх реалізація чи застосування має пра-
вомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спо-
соби досягнення якої є належними та необ-
хідними.

Непрямий збут (англ. іndirect sale) — 
збут товарів через посередницькі і торгові 
організації, що не залежать від виробника.

Непрямі вибори — різновид виборчої 
системи, за якої депутати представницького 
органу обираються нижчестоящими вибор-
ними органами або виборчими колегіями, до 
складу яких входять або обрані населенням 
виборщики, або депутати нижчих представ-
ницьких органів, або і ті, й інші. Двоступене-
вими виборами обираються, наприклад, 
президенти США, Фінляндії, верхня палата 
парламенту Індії. Трьохступеневими вибора-
ми формується частина сенату Франції: ви-
борці голосують за муніципальних радників, 
останні призначають делегатів, які обирають 
сенаторів.

Непрямі податки — податки на товари 
і послуги, що встановлюються як надбавка 
до цін на товари або тарифи на послуги і не 
залежать від доходів платників податків. 
Н. п. включаються виробниками (продав-
цями) в ціну товару і потім передаються 
державі. Отже, виробники і продавці висту-
пають у ролі збирачів податків, а поку-
пець — платником Н. п. Різновидом Н. п. є 
акцизи, мито.

Нераціональне прийняття рішень 
(англ. nonrational decision making) — нераціо-
нальні моделі будуються на припущеннях 
про те, що менеджер діє в рамках обмеженої 
раціональності, недостатньої інформації і 
безлічі альтернатив, що ведуть до досягнен-

Нераціональне прийняття рішень 
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ня мети. Такий “практично здійсненний” 
підхід до прийняття стратегічних рішень ле-
жить десь між двома крайностями: раціо-
нально-вичерпною (і практично неможли-
вою) моделлю, з одного боку, і грубо-
недосконалою (через ірраціональність), не-
прийнятною моделлю — з іншого. Серед ме-
тодів, що застосовуються у таких стратегіях 
пошуку, найчастіше називають методи по-
слідовного обмеження, безладного пошуку, 
систематичного пошуку і логічного інкре-
менталізму.

Нераціональний попит — попит на то-
вари, шкідливі для людини та її здоров’я.

Нераціональні перевезення — пере-
везення вантажів, що зумовлюють зайві 
транспортні витрати. Це зустрічні, надто да-
лекі і повторні перевезення, перевезення не-
транспортабельних вантажів, перевезення, 
зумовлені необґрунтованим розподілом ван-
тажопотоків між різними видами транспор-
ту, тощо. Ліквідація Н. п. знижує обсяг тран-
спортної роботи, скорочує транспортні ви-
трати і знижує собівартість перевезень.

Нерегульований попит — попит, який 
мало піддається регулюванню, зумовлений 
випадковими факторами.

Нерезиденти:
а) юридичні особи, утворені відповідно 

до законодавства інших держав, які 
здійснюють свою діяльність за межа-
ми України, а також їх відокремлені 
підрозділи з місцезнаходженням на 
території України, які не здійснюють 
господарську діяльність відповідно до 
законодавства України;

б) розташовані на території України ди-
пломатичні представництва, консуль-
ські установи, інші офіційні представ-
ництва іноземних держав та міжна-
родних організацій, які мають 
дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізичні особи: іноземці та особи без 
громадянства, громадяни України, які 
мають постійне місце проживання за 
межами України, у тому числі ті, які 
тимчасово перебувають на території 
України.

Нерозголошення інформації. Особи, 
уповноважені на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, посадові 
особи юридичних осіб публічного права не 
розголошують і не використовують в інший 
спосіб конфіденційну та іншу інформацію з 
обмеженим доступом, що стала їм відома у 
зв’язку з виконанням своїх службових по-
вноважень та професійних обов’язків, крім 
випадків, встановлених законом.

Нероздільне співволодіння — непо-
дільна спільна власність, спільне володіння 
майном кількох осіб, які не мають індивідуа-
льного права на окрему його частину.

Нерозподілений прибуток — прибу-
ток акціонерного товариства, компанії, що 
залишається після сплати податків і виплати 
дивідендів для потреб розширеного відтво-
рення.

Нерухомий об’єкт культурної спад-
щини — об’єкт культурної спадщини, який 
не може бути перенесений на інше місце без 
втрати його цінності з археологічного, есте-
тичного, етнологічного, історичного, архі-
тектурного, мистецького, наукового чи ху-
дожнього погляду та збереження своєї ав-
тентичності.

Нерухомість — земельні ділянки, зве-
дені на них капітальні будівлі, промислові й 
житлові будинки та інші об’єкти. До Н. на-
лежить також майнове право на землю.

Несистематичний ризик цінного па-
пера — ризик, який залежить від економіч-
ного та фінансового стану корпорації, що ви-
пустила цінні папери.

Несприйняття ризику — характерис-
тика підприємницької діяльності, коли фір-
ма або окремий підприємець вступає в такі 
господарські відносини з конкурентами, які 
виключають усяку вірогідність нанесення 
йому шкоди, збитку.

Неспроможний боржник — особа, яка 
припинила виплату боргу через фінансову 
неспроможність.

Неспроможність — стан економічного 
суб’єкта, який припинив платежі за своїми 
боргами.

Несумісність — правило, яке забороняє 
депутату представницького органу (парла-
менту, місцевого самоврядування) протягом 
терміну здійснення своїх повноважень обі-
ймати певні посади чи займатися певною 
професійною діяльністю.

Нетарифні бар’єри — перепони у зо-
внішній торгівлі, що знаходяться за межами 
митно-тарифних обмежень.

Нетарифні обмеження — економічні 
й адміністративні заходи, спрямовані на об-
меження зовнішньої торгівлі.

Нетоварне споживання — споживан-
ня населенням продуктів виробництва, одер-
жаних поза ринковим обміном. Здебільшого 
це надходження продуктів від особистого 
підсобного господарства жителів сільської 
місцевості та садово-городніх ділянок місь-
кого населення, а також надходження від ко-
лективних с.-г. підприємств у порядку нату-
ральної оплати праці. На відміну від товар-
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ного споживання при Н. с. вироблені 
продукти не обмінюються в порядку купівлі-
продажу, а використовуються для особисто-
го споживання або для перерозподілу в на-
туральному вигляді, минаючи товарний обіг. 
Обсяг Н. с. визначають державні статистич-
ні органи при обчисленнях сукупного дохо-
ду окремих соціальних груп населення за 
ринковими цінами.

Нетоварний рахунок — рахунок, що 
виписується за операціями, безпосередньо 
не пов’язаними з реалізацією товарів або по-
слуг (повернення переплачених сум внаслі-
док завищення цін або невідповідності якос-
ті товарів умовам договору, оплата неустой-
ки, завищення тарифів за перевезення 
тощо).

Нетоварні платежі — міжнародні роз-
рахунки з неторгових операцій, що включа-
ють платежі, які здійснюються за міжнарод-
ними цінами й тарифами, і такі, що прово-
дяться за внутрішніми роздрібними цінами і 
тарифами даної країни.

Неттінг — 1) скорочення числа валют-
них угод через їх укрупнення і одночасне по-
годження дій усіх учасників торгів і підроз-
ділів біржі; 2) взаємна компенсація зобо-
в’язань і активів, банківських сальдо між 
філіями банку або кількома банками, що за-
безпечує економію на банківських комісій-
них і зменшує валютні ризики.

Нетто (лат. netto — чистий) — 1) чиста 
вага (маса, обсяг) товару без упаковки, тари; 
2) чистий прибуток, чистий бюджет — після 
вирахування витрат. Протилежний показ-
ник — брутто.

Неупередженість. Особи, уповнова-
жені на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, посадові особи юри-
дичних осіб публічного права діють неупе-
реджено, незважаючи на приватні інтереси, 
особисте ставлення до будь-яких осіб, на 
свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні 
або інші особисті погляди чи переконання.

Неустойка — визначена законом або 
договором грошова сума, яку боржник 
зобов’язаний сплатити кредитору в разі не-
виконання або неналежного виконання 
зобов’язання.

Неформальна група — виникає сти-
хійно, на основі спільних поглядів, інтересів 
і міжособистісних взаємодій. Вона позбавле-
на офіційної регламентації та юридичного 
статусу. На чолі таких груп зазвичай стоять 
неформальні лідери. Місце людини в групі 
визначається авторитетом, симпатією до 
нього з боку інших членів. Прикладами мо-
жуть служити дружні компанії, об’єднання 

неформалів серед молоді, любителі рок-
музики та ін.

Неформальна організація (англ. 
іnformal organization) — спонтанно організо-
вана група людей, в якої є хоча б одна спіль-
на мета, “членство” у неформальній органі-
зації, звичайно, пов’язується з поділом її 
учасниками загальних, вироблених у проце-
сі взаємодії цінностей. У зв’язку з останнім 
поведінка кожного учасника такої організа-
ції деякою мірою обумовлена виробленими 
неформальною групою нормами. Н. о. слу-
гує задоволенню різних потреб її членів: по-
треби у спілкуванні, захисті та ін.

Неформальне об’єднання — об’єд-
нан ня кількох осіб, які займаються спільною 
господарською, економічною або іншою ді-
яльністю, залишаючись на правах юридич-
них осіб.

Неформальне професійне навчання 
працівників — набуття працівниками про-
фесійних знань, умінь і навичок, не регла-
ментоване місцем набуття, строком та фор-
мою навчання.

Неформальний соціальний статус — 
це позиція, яка закріплена в традиціях, зви-
чаях, суспільній думці. Її права й обов’язки 
нечіткі, розмиті (друг, земляк).

Неформальні негативні санкції — по-
карання, що не передбачені офіційними ін-
станціями: осудження, зауваження, глузу-
вання, злий жарт, невтішне прозвисько, зне-
вага, відмова подати руку або підтримувати 
відносини, розпускання слуху, наклеп, недо-
брозичливий відгук, твір памфлету або фей-
летону, викривальна стаття та ін.

Неформальні позитивні санкції — 
публічне схвалення, що не виходить від офі-
ційних організацій: дружня похвала, комплі-
менти, мовчазне визнання, доброзичливе 
ставлення, оплески, слава, пошана, похваль-
ні відгуки, визнання лідерських або експерт-
них якостей, посмішка та ін.

Нецентралізовані джерела — джере-
ла ресурсів, насамперед капітальних вкла-
день, без залучення державних централізо-
ваних коштів. Це можуть бути асигнування 
підприємств, кошти підприємств, госпо-
дарств.

Нецільове використання коштів — 
витрачання коштів з республіканського і 
місцевого бюджетів, а також позабюджет-
них і спеціальних засобів не за призначен-
ням.

Нецінова конкуренція — підтримання 
окремими монополіями вищого попиту на 
свої товари порівняно з товарами інших мо-
нополій через нецінові фактори: вищу 
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якість, технічні параметри, надання додатко-
вих послуг.

Нецінові фактори попиту і пропози-
ції — інші фактори, крім цін, що впливають 
на попит і пропозицію товарів. До них нале-
жать доходи покупців, їхній соціальний 
стан, рівень купівельної спроможності, за-
безпеченість предметами тривалого корис-
тування, демографічні особливості регіонів, 
мода, традиції, наявність на ринку взаємоза-
мінних і взаємодоповнюючих товарів, рівень 
рекламування, витрати виробництва, запаси 
та інші фактори, у т. ч. сервісні торгові по-
слуги.

Нечесна конкуренція — конкуренція 
між економічними суб’єктами, яка викорис-
товує нецивілізовані форми боротьби за рин-
ки збуту (дискредитація конкурентів, дис-
кримінаційні ціни, неправдива реклама тощо) 
(див. також “Недобросовісна конкуренція”).

Нещасний випадок — раптове пошко-
дження здоров’я працівника під час вико-
нання ним трудових обов’язків або за обста-
вин, спеціально обумовлених у законі (напр., 
у відрядженні, по дорозі на роботу або з ро-
боти, під час виконання обов’язку громадя-
нина щодо рятування людей тощо). Втрата 
працездатності в результаті Н. в. визнається 
трудовим каліцтвом, що передбачає надання 
відповідних пільг.

Неявні вигоди — це неодержані доходи 
від найкращого альтернативного викорис-
тання активу, які можна розглядати як умов-
ні грошові надходження, що утворюються 
внаслідок усунення або мінімізації потен-
ційних збитків для суспільства.

Низхідна соціальна мобільність — це 
пересування індивіда чи групи, результатом 
якого є зниження соціального статусу. На-
приклад, партія не отримує підтримки на 
парламентських виборах, і її верхівка втра-
чає депутатські мандати.

Низхідні комунікації — тип комуніка-
ції, що передбачає повідомлення офіційних 
організаційних оголошень з верхніх рівнів 
ієрархії працівникам нижчих рівнів. Вище 
керівництво використовує його для коорди-
нації діяльності працівників нижчого рівня. 
Така комунікація відбувається переважно 
через офіційні комунікаційні канали, як-от 
політичні директиви, робочі посібники чи 
повідомлення на дошці оголошень, але вона 
може бути й неофіційною. Слід особливо 
стежити за тим, щоб працівники адекватно 
сприймали повідомлення вищого керівни-
цтва. Ця проблема зростає зі збільшенням 
кількості єрархічних рівнів і функціональної 
спеціалізації.

Нігілізм (від лат. nihil — ніщо, нічого) — 
1) заперечення загальноприйнятих ціннос-
тей, ідеалів, моральних норм, культури, 
форм суспільного і державного життя; 2) те-
чія у російській суспільній думці 60-х років 
XIX ст., прихильники якої заперечували 
традиції, засади дворянського суспільства, 
кріпосного ладу і закликали до їх знищення 
в ім’я радикальної перебудови суспільства. 
Вперше термін “Н.” вжив І. Тургенєв у рома-
ні “Батьки і діти” (1862 р.), і його прийняли 
нігілісти, російські радикали того часу. З 
того часу поняття Н. використовують голов-
ним чином для опису негативного і руйнів-
ного погляду на життя.

Нігіліст (від лат. nihil — ніщо, нічого) — 
1) людина, яка негативно ставиться до всьо-
го загальновизнаного; 2) переносно — мало-
освічена, в чомусь малообізнана, збайдужіла 
людина.

Нова гармонія (англ. new harmony) — 
індустріальна колонія, яку Р. Оуен заснував 
у Новому Світлі, у шт. Індіана (США), де 
він спробував використати досвід і виправи-
ти недоліки своєї колонії в Новому Ланарке. 
Тут його також спіткала невдача — головним 
чином тому, що він мав хибне уявлення про 
характер і сподівання (чи вади характеру) 
своїх підопічних.

Нова управлінська культура — куль-
тура доцільної праці, реалізована в межах ці-
льового управління організацією та її персо-
налом. Вживають також поняття “культура 
цільового управління” на відміну від тради-
ційної та найбільш типової (саме для україн-
ської ментальності) культури реактивного 
управління, і, отже, твердого адмініструван-
ня, яке створює лише видимість порядку в 
системі управління, оскільки ігнорує пер-
винність працівника як суб’єкта та об’єкта 
управління.

Новатор (лат. novator — оновлювач) — 
винахідник, творець нового, прогресивного, 
передового в науці, техніці, виробництві, 
мистецтві; організатор нових прогресивних 
методів праці, впроваджувач нових прогре-
сивних технологій.

Новаторство — творча діяльність лю-
дей, спрямована на створення нового, про-
гресивного в науці, техніці, промисловості, 
сільському господарстві, мистецтві, куль-
турі тощо. Н. — відкриття, винаходи й ра-
ціоналізаторські пропозиції — є основою 
науково-технічного прогресу, важливим 
фактором прискореного розвитку продук-
тивних сил. Н. заохочується і охороняється 
відповідно до чинного законодавства Укра-
їни.

Нецінові фактори попиту і пропозиції
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Новація (англ. revival) — новий поря-
док, звичай, метод, винахід, явище. З момен-
ту прийняття до розповсюдження новинка 
поліпшеної якості — стає нововведенням 
(інновацією). 

Нове будівництво (англ. new build-
ing) — це будівництво комплексу об’єктів 
основного, підсобного та обслуговуючого 
призначення новостворюваних підприємств, 
будівель, споруд, а також філій і окремих ви-
робництв, які після введення в експлуатацію 
перебуватимуть на самостійному балансі, 
яке здійснюється на нових площах з метою 
створення нової виробничої потужності.

Нове покоління плановиків-стра-
тегів (англ. new breed of strategic planners) — 
поширене уявлення про те, начебто компанії 
вже не можуть дозволити собі футуристич-
них вправ і багато хто з них, навіть найбіль-
ші, урізають штати своїх фахівців зі страте-
гічного планування, що сприймається як “кі-
нець стратегічного планування”. Однак 
якщо подивитися уважніше, то виявляється, 
що кінець приходить лише абстрактно мис-
лячим плановикам, так званим планократам. 
Це відбувається тому, що корпорації знову 
відкрили для себе першорядну роль плану-
вання на рівні саме лінійних керівників.

Нове робоче місце — робоче місце, яке 
створене у зв’язку зі створенням нового 
суб’єкта господарювання (крім того, що 
створений шляхом припинення) або збіль-
шенням штатної чисельності працівників за 
умови відсутності скорочення (зменшення) 
середньомісячної чисельності за попередні 
12 місяців, а також створене шляхом модер-
нізації або зміни технології виробництва, що 
потребують нових знань, навичок та вмінь 
працівника.

Ножиці цін — різниця (розрив) між ці-
нами товарів, що купуються (закуповують-
ся, заготовляються), і цінами, за якими това-
ри відпускаються, обмінюються. Часто бува-
ють при бартерних операціях, а також при 
отриманні для переробки давальницької си-
ровини.

Номенклатура (від лат. nomenclatura — 
розпис імен, список) — перелік посадових 
осіб, які затверджуються та заміщуються 
лише за рішенням або згодою вищого керів-
ного органу. В умовах командно-адмі ні стра-
тивної системи Н. була невід’ємною складо-
вою та основою партійної кадрової політики, 
що призвело до її виокремлення в окрему 
касту, яка користувалася спеціальними блага-
ми та пільгами в умовах тотального дефіциту. 
В умовах демократичного суспільства номен-
клатурний підхід є неприйнятним.

Номенклатура посад — сукупність ви-
мог до робочого місця керівника і фахівця, а 
також до їх професійно-кваліфікаційного 
рівня. Основними показниками посад є: 
1) функціональний опис робіт або видів ді-
яльності на робочому місці; 2) визначення 
рівня освіти працівника, необхідного для ви-
конання функцій на певній посаді; 3) спеці-
альність або низка спеціальностей, необхід-
них для успішного виконання функціональ-
них обов’язків; 4) стаж роботи чи досвід 
професійної діяльності, необхідний для ви-
конання визначених робіт.

Номенклатура продукції — система-
тизований за певними ознаками перелік ма-
теріальних цінностей, що їх виготовляють 
підприємства всіх галузей економіки країни; 
згрупований перелік товарів, за якими ве-
деться статистичний облік виробництва. За-
лежно від застосування розрізняють товари 
промислово-технічного призначення і това-
ри народного споживання. За ступенем дета-
лізації Н. п. буває розгорнута, групова та 
зведена. Розгорнута Н. п. — це докладний 
перелік усіх видів продукції за типами, мар-
ками, профілями та ін.; групова — однорідні 
групи з єдиною назвою (чорні метали, твер-
де паливо, будівельні матеріали, товари 
культурно-побутового та господарського 
призначення тощо); зведена — найбільш 
укрупнений перелік продукції, за яким ви-
значаються основні напрями розвитку еко-
номіки, тобто її макроструктура.

Номенклатура справ — затверджений 
у встановленому порядку систематизований 
список найменувань справ, заведених у діло-
водстві кадрової служби, із зазначенням тер-
мінів зберігання. Складання Н. с. передбачає 
проведення такої роботи у відділі кадрів: 
1) визначення документів для включення в 
номенклатуру і найменування справ; 2) вста-
новлення порядку розташування справ (їх 
послідовності); 3) визначення термінів збері-
гання справ; 4) визначення системи їх індек-
сації; 5) оформлення, узгодження і затвер-
дження Н. с. відділу.

Номер (від лат. numen — число) — 1) по-
рядкове число предмета у ряді інших одно-
йменних; 2) предмет або особа, позначені 
певним числом у списку (переліку); 3) умов-
не числове позначення розміру взуття, одя-
гу; 4) номерний знак транспортних засобів; 
5) окрема кімната в готелі.

Номер інвентарний — номер, що вико-
ристовується для обліку та здійснення 
контролю за наявністю і станом майнових 
цінностей, основних засобів. Кожному ін-
вентарному об’єкту присвоюється певний 

Номер інвентарний
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номер, закріплений за ним на весь період 
його експлуатації.

Номінал (англ. рar value) — 1) вартість, 
що її вказують на грошових знаках, акціях, 
облігаціях та інших цінних паперах, номі-
нальна вартість; 2) зазначена в прейскуранті 
або на самому товарі ціна товару (номіналь-
на ціна).

Номінальна вартість (англ. nominal 
value) — 1) акції: розмір частини статутного 
фонду товариства (емітента, що відповідає 
одній акції в момент випуску); 2) облігації: 
розмір боргового зобов’язання, що надається 
кожною облігацією її власнику.

Номінальна вартість акції — розмір 
частини статутного фонду емітента, позна-
чений на цінному папері, який відповідає од-
ній акції в момент випуску.

Номінальна оцінка (англ. nominal 
mark) — економічний кількісний показник, 
розрахований без урахування інфляційного 
впливу. 

Номінальний утримувач — 1) в Украї-
ні юридична особа, що зберігає цінні папери 
від імені та за дорученням власників і здій-
снює операції з ними від свого імені та за до-
рученням власників цінних паперів; 2) депо-
зитарій або зберігач цінних паперів, зареє-
стрований у реєстрі власників іменних 
цінних паперів як юридична особа, якій ці 
цінні папери передано за дорученням та в ін-
тересах власників цінних паперів для здій-
снення операцій у Національній депозитар-
ній системі.

Номінація — (лат. nominatio, від 
nomino — називаю) — найменування, нази-
вання.

Номограма (англ. nomogram) — розра-
хунковий графік, який є засобом обчислення 
результатів при різних комбінаціях окремих 
значень змінних. 

Нонвалер (від фр. nonvaleurs) — цінні 
папери, що в даний час не беруть участі в 
угодах і мають низьку, невизначену вартість. 
Однак це ще не означає, що вони не брати-
муть участі на ринку при змінах політичної 
та економічної ситуації в країні (напр., ро-
сійська позика періоду 1914 р., держателями 
якої є французькі інвестори).

Нонконформізм — стан, що передбачає 
непогодження індивідів з існуючим ладом, 
його цінностями та застосування різних форм 
протесту проти них та існуючої системи.

Нонсенс (англ. nonsense, від лат. non — 
ні і sensus — сенс) — безглуздість, нісенітни-
ця, суперечливість.

Нон-форфетюр — збереження дії дого-
вору страхування при несплаті наступної 

премії. Після того як строк дії поліса (стра-
хування вкладу або життя) дозволяє уже 
отримати викупну вартість, він може діяти, 
незважаючи на неплатіж нових премій, якщо 
обсяг невиплачених премій з відсотками не 
перевищує викупну вартість.

Норма (лат. norma — правило, взі-
рець) — 1) загальновизнане, узаконене пра-
вило, закон, звичайний стан, що підлягає до-
триманню всіма Н. поведінки, Н. часу; 2) се-
редня кількість, вимір, розмір чогось.

Норма виробітку — кількість одиниць 
продукції, операцій або інших показників 
роботи, яку працівник повинен виконати за 
певний відрізок часу. Н. в. на підприємствах 
залежить від специфіки галузі, технічного 
устаткування, технології виробництва тощо. 
Визначають її діленням денної (змінної) 
тривалості робочого часу на норму часу на 
одиницю продукції (або роботу). За способа-
ми встановлення розрізняють технічно об-
ґрунтовані Н. в., дослідно-статистичні та до-
слідні. Н. в. є показником продуктивності 
праці і основою оплати праці робітників-
відрядників.

Норма витрат матеріальних ресур-
сів — максимально допустима міра витрат 
сировини, матеріалів, палива та енергії на 
виробництво одиниці продукції або вико-
нання визначеного обсягу робіт. Забезпечує 
бережливе використання та економію мате-
ріальних ресурсів. Н. в. м. р. повинні бути 
прогресивними, динамічними й технічно об-
ґрунтованими, відповідати сучасному рівне-
ві техніки, технології та організації виробни-
цтва.

Норма диференційована — технічно 
обґрунтована норма трудових або матеріаль-
них витрат на виробництво одиниці продук-
ції, що встановлюється аналітично-розра-
хунковим або аналітично-дослідним методом 
нормування на основі аналізу ви ро бничих 
можливостей і проектування раціонального 
технічного процесу. Н. д. складається з норми 
часу на кожний момент роботи (прийом, тру-
дову дію) при виконанні різних технічних 
процесів і робіт. Тому кожному типу організа-
ції виробництва відповідає певний рівень ди-
ференціації й точності норм. Н. д. витрат ма-
теріалів складають на основі відповідних кон-
структорських або дослідно-лабораторних 
розрахунків і раціонального технологічного 
процесу.

Норма дохідності — у страхуванні — 
процент, що нараховується на резерв внесків 
при страхуванні життя. Виходячи з Н. д., за-
вчасно занижуються внески страхувальни-
ків у страховий фонд. При розрахунку та-

Номінал



447

рифних ставок це здійснюється за допомо-
гою застосування дисконтуючого множника.

Норма житлової площі — норматив 
забезпеченості житловою площею в держав-
ному, комунальному і громадському житло-
вих фондах на одну людину, що відображає 
принцип споживчого використання житло-
вого фонду. 

Норма запасу — оптимальні обсяги, 
кількість матеріальних ресурсів, товарної 
маси, що забезпечує безперервність вироб-
ництва або товарного обігу.

Норма ліквідності — 1) співвідношен-
ня різних статей активу балансу кредитної 
установи з певними статтями пасиву або, на-
впаки, пасивів з активами; 2) показник, що 
характеризує ліквідність банків, тобто здат-
ність банків забезпечити своєчасне виконан-
ня своїх кредитних зобов’язань.

Норма оборотних засобів — еконо-
мічно обґрунтований мінімальний розмір за-
пасів товарно-матеріальних цінностей, до-
статній для забезпечення безперервного 
процесу виробництва й реалізації продукції. 
Обчислюється, як правило, в днях. Напр., 
Н. о. з. сировини і основних матеріалів у 
промисловості включає кількість днів, про-
тягом яких матеріали перебувають у дорозі 
від постачальника після оплати рахунку, час 
для розвантаження, прийняття, лаборатор-
ного аналізу, обліку й складування матеріа-
лів, що прибули, та ін. Виходячи з Н. о. з., у 
фінансових планах щорічно визначаються 
нормативи оборотних засобів у грошовому 
виразі.

Норма права — форма прояву права у 
вигляді санкціонованих державою обов’яз-
кових правил загального характеру (закон, 
указ, декрет, постанова) в певній галузі су-
спільних відносин.

Норма прибутку — відношення додат-
кової вартості до загальної суми авансовано-
го капіталу, виражена у процентах. Характе-
ризує ефективність використання капіталу, 
прибутковість підприємства. Здебільшого 
застосовується у системі планово-адмініс-
тративної економіки.

Норма природного убутку — вста-
новлений експериментальний відсоток 
зменшення незворотних втрат початкової 
кількості товарів у процесі їх транспорту-
вання, зберігання й реалізації через природ-
ні причини (всихання, розпилення, випаро-
вування, замерзання). Плановий відсоток 
визначення природного убутку товарів нор-
мується по продовольчих і непродовольчих 
товарах, що реалізуються на вагу. Н. п. у. ви-
значається залежно від пори року, наявності 

засобів охолодження і строків зберігання у 
відсотках до загальних обсягів товарної 
маси. Крім того, враховуються кліматичні 
особливості окремих регіонів, тривалість і 
відстань транспортування тощо.

Норма процента — розрахункова вели-
чина, що визначається як відношення суми 
грошей, яка виплачується у вигляді процента, 
до суми грошей, відданих у позику. Фактична 
величина Н. п. визначається співвідношен-
ням між пропозицією тимчасово вільних ко-
штів і попитом на них. Н. п. нази вається та-
кож рівнем, або ставкою процента.

Норма службова етична — система 
загальних цінностей і правил етики, дотри-
мання яких організація вимагає від своїх 
працівників.

Норма страхового забезпечення — 
встановлений законодавством конкретний 
розмір страхової суми (страхового забезпе-
чення), що застосовується при обов’яз-
ковому страхуванні майна. Може бути від-
носним (у процентах до вартості майна) або 
абсолютним (у твердому грошовому виразі 
на кожний однорідний об’єкт страхування).

Норма часу — регламентована величи-
на витрат робочого часу (людино-хвилин, 
людино-годин, людино-днів), встановлена 
для виготовлення одиниці продукції одним 
або групою робітників відповідної кваліфі-
кації у певних організаційно-технічних і 
природно-кліматичних умовах.

Нормалізація (від лат. norma — прави-
ло, взірець) — 1) встановлення норми на під-
ставі відповідних дій, вимірів, розрахунків, 
досліджень; 2) врегулювання, приведення до 
нормального стану, до норми; 3) комплекс 
заходів, спрямованих на дослідне обмежен-
ня різноманітних типів і розмірів деталей та 
вузлів машин, приладів, засобів автоматиза-
ції та на встановлення єдиних конструкцій, 
об’єктів виробництва, а також технологічної 
оснастки в машинобудуванні і приладобуду-
ванні. Обмеження оформляється у спеціаль-
ному технічному документі — норліолі, що 
встановлює основні параметри, конструк-
цію, виконувані розміри; застосовувані мате-
ріали, способи обробки, визначає технічні 
вимоги та інші дані, необхідні для виготов-
лення нормалізованих вузлів і деталей ма-
шин, приладів, засобів автоматизації і техно-
логічного оснащення в машинобудуванні та 
приладобудуванні.

Норманська теорія утворення дер-
жавності на Русі — напрям в історіогра-
фії, основою якого є припущення, що про-
відну роль в утворенні Давньоруської дер-
жави відіграли норманські (варязькі) князі 

Норманська теорія утворення державності ... 
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(“нормани” від скандинавського терміна, 
що означає “північна людина”; у літопи-
сах — варяги). Сформульована німецькими 
істориками Г. З. Байєром, Г. Ф. Міллером і 
А. Л. Шльоцером, які працювали у другій 
половині ХVІІІ ст. в Петербурзькій Акаде-
мії наук.

Нормативи (лат. normatio — впорядку-
вання) — 1) економічні, технічні, технологіч-
ні або інші показники норм, за якими здій-
снюються певні дії, виконується певна робо-
та, приймаються рішення; 2) розрахункові 
величини затрат живої та уречевленої праці 
на виробництво одиниці продукції або окре-
мі види робіт. Н. є вихідними даними для 
встановлення техніко-економічних норм на 
підприємствах при складанні виробничих 
програм. Розрізняють такі основні групи 
нормативів: Н. затрат матеріальних ресурсів 
(сировини, матеріалів, палива, електроенер-
гії); Н. продуктивності устаткування (ма-
шин, механізмів, агрегатів); Н. затрат праці 
(типові, галузеві норми часу, норми виробіт-
ку, нормативи чисельності за категоріями 
працюючих тощо). Н. мають бути прогре-
сивними і враховувати досягнення вітчизня-
ної та зарубіжної техніки й організації ви-
робництва.

Нормативи достатності (адекват-
ності) регулятивного капіталу банку — 
співвідношення між розміром регулятивно-
го капіталу і сумою активів та позабалансо-
вих зобов’язань, зважених на відповідні 
коефіцієнти кредитного ризику, та сумою 
вимог для покриття інших ризиків банку.

Нормативи обслуговування — регла-
ментовані величини витрат часу на обслуго-
вування одиниці обладнання, робочого міс-
ця та інших виробничих одиниць. Н. о. за-
стосовуються для визначення затрат праці 
допоміжних працівників.

Нормативи праці — регламентовані ве-
личини витрат праці (часу) на виконання 
окремих елементів (комплексів) робіт, об-
слуговування одиниці обладнання, робочого 
місця тощо, а також чисельність працівни-
ків, необхідних для виконання управлін-
ських функцій або обсягу робіт, прийнятого 
за одиницю виміру, залежно від конкретних 
організаційно-технічних умов і факторів ви-
робництва.

Нормативи часу — величини затрат 
робочого часу, що обчислюються для визна-
чення тривалості виробничих операцій та їх-
ніх елементів. Н. ч. є вихідними матеріалами 
для встановлення технічно обґрунтованих 
норм часу на підприємствах, тому розробля-
ють їх на основі вивчення безпосередньо на 

робочих місцях затрат робочого часу на 
окремі елементи операції, виконані в раціо-
нальних організаційно-технічних умовах.

Нормативна вартість обробки — 
один із вартісних показників обсягу вироб-
ництва, що відображає внесок колективу 
підприємства в результат виробничої діяль-
ності, який виключає повторний рахунок 
матеріальних витрат.

Нормативна умовно чиста продук-
ція — у будівництві — один із вартісних по-
казників обсягу робіт, що відображає внесок 
будівельно-монтажної організації у вироб-
ництво новоствореної вартості. Розрахову-
ється на основі кошторисних нормативів 
вартості одиниці роботи.

Нормативна ціна землі — показник, 
який характеризує вартість ділянки певної 
якості та її місцезнаходження, зважаючи на 
потенційний дохід за розрахунковий строк 
окупності. Н. ц. з. введена для забезпечен-
ня економічного регулювання земельних 
відносин при переданні в спадщину, дару-
ванні і отриманні банківського кредиту під 
заставу.

Нормативний акт — акт, що видається 
уповноваженим на це органом держави, 
який передбачає виконання певних дій під-
порядкованими установами, відомствами та 
окремими особами. Конституція України на-
дає право видання Н. а. певному колу орга-
нів і обумовлює їхню форму. Юридична сила 
Н. а. залежить від того, який орган їх видає. 
Верховна Рада України приймає закони і по-
станови, що мають найвищу юридичну силу. 
Н. а. всіх інших органів — підзаконні акти. 
Президент України видає укази; Кабінет Мі-
ністрів України, Верховна Рада і Рада міні-
стрів Автономної Республіки Крим — 
норма  тивно-правові акти (постанови і роз-
порядження); міністерства і державні 
комі тети — накази, роз’яснення та Інструк-
ції; місцеві ради і місцеві держадміністра-
ції — рішення та розпорядження.

Нормативний документ — документ, 
що встановлює правила, настанови чи харак-
теристики щодо діяльності або її результатів.

Нормативно-правовий акт — офіцій-
ний письмовий документ, прийнятий чи ви-
даний уповноваженим на це суб’єктом нор-
мотворення у визначеній законодавством 
формі та за встановленою законодавством 
процедурою, який спрямований на регулю-
вання суспільних відносин, містить норма-
тивні приписи (має неперсоніфікований ха-
рактер, розрахований на багаторазове за-
стосування, і його дія не вичерпується 
одно разовим виконанням).

Нормативи
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Нормативно-правові акти Націо-
нального банку України — нормативно-
правові акти, що видаються Національним 
банком України в межах його повноважень на 
виконання цього та інших законів України.

Норми амортизації — річний розмір 
амортизаційних відрахувань, виражений у 
відсотках до первісної вартості основних 
фондів. У деяких галузях промисловості 
(гірничодобувна, вугільна, нафтодобувна, 
промисловість нерудних матеріалів та ін.), 
специфічні умови яких не дають можливості 
обчислювати амортизацію у відсотках до 
вартості основних фондів, Н. а. встановлю-
ють у грошовій формі на тонну видобутих 
копалин. Н. а. складається з двох частин: на 
поновлення основних фондів (реновацію) та 
на їх капітальний ремонт і модернізацію. 
Н. а. періодично уточнюються і змінюються.

Норми споживання — науково обґрун-
тована кількість матеріальних благ і послуг, 
що забезпечують людині найсприятливіші 
умови всебічного розвитку та задоволення 
фізичних і духовних потреб. Науково об-
ґрунтовані Н. с. обчислювались на основні 
продукти харчування (м’ясопродукти, моло-
копродукти, хлібопродукти, рибопродукти, 
картопля, овочі, фрукти та ін.), найважливі-
ші непродовольчі товари (одяг, взуття, три-
котажні вироби тощо), товари тривалого ко-
ристування (телевізори, холодильники, 
пральні машини, меблі, автомобілі, спортто-
вари тощо), різні послуги (житлова площа, 
комунальні, транспортні і побутові послуги, 
послуги культосвітніх закладів та ін.). Н. с. 
обчислювались у цілому по країні, окремі з 
них — по місту і селу з розрахунку на одну 
людину. Н. с. товарів тривалого користуван-
ня, окремих видів послуг встановлювались у 
розрахунку на одну сім’ю або на 100 сімей. 

Норми стоянок рухомого складу — 
регламентована тривалість стоянок тран-
спортних засобів. Їх використовують для ви-
робничого і техніко-економічного плануван-
ня роботи транспортного підприємства й 
рухомого складу (графіків руху суден, літа-
ків, вагонів, автомобілів). У загальному нор-
мативі стоянок рухомого складу на тран-
спорті найбільша частина його припадає на 
вантажно-розвантажувальні й технологічні 
роботи. Н. с. р. с. на всіх видах транспорту 
встановлюють залежно від типу рухомого 
транспорту, особливостей його роботи, тех-
нології перевантажувальних робіт і техніко-
експлуатаційних характеристик переванта-
жувального устаткування.

Нормований робочий день — визна-
чена законом тривалість роботи в годинах 

протягом доби. В Україні існують такі види 
Н. р. д.: нормальний (тривалістю 8 год.); ско-
рочений (для окремих категорій робітників і 
службовців зі шкідливими умовами праці, 
неповнолітніх тощо), але з оплатою як за 
пов ний робочий день; неповний (коли за різ-
них обставин індивідуального порядку лю-
дина не може працювати повний робочий 
день) з оплатою, пропорційною відпрацьова-
ному часові або залежно від виробітку. Будь-
яка робота, яку виконує працівник з Н. р. д. 
після закінчення робочого дня, вважається 
надурочною і допускається лише з додер-
жанням особливого порядку та підлягає до-
датковій оплаті у збільшеному розмірі.

Нормований час — час, встановлений 
робітникові для виконання певних опера-
цій (робіт) на підставі діючих технічно об-
ґрунтованих норм часу. Н. ч. підраховують, 
виходячи із зведених даних щодо трудо-
місткості одиниці продукції та виконання 
робітником діючих технічно обґрунтованих 
норм часу.

Нормотворча діяльність — одна з 
форм діяльності органів виконавчої влади, 
пов’язана з підготовкою проектів актів, зо-
крема щодо внесення змін до прийнятих ак-
тів, або з визнанням їх такими, що втратили 
чинність.

Нормотворча пропозиція — подання 
будь-яким суб’єктом правовідносин мотиво-
ваних пропозицій щодо необхідності при-
йняття, скасування чи зміни нормативних 
актів. Н. п. оформлюється у вигляді концеп-
ції проекту нормативного акта — самостій-
ного документа, який містить усебічне об-
ґрунтування вибору оптимального варіанта 
розв’язання проблеми та визначає засади 
нормативно-правового вирішення цієї про-
блеми.

Нормотворча функція — функція ор-
ганів виконавчої влади, сутністю якої є 
розпорядчо-управлінська діяльність, спря-
мована на видання від імені держави влас-
них підзаконних актів загального характеру 
на виконання законів.

Нормування — здійснення розрахунко-
вих операцій стосовно нормування праці, 
витрат, затрат, оборотних засобів і коштів, 
природних втрат, запасів, обслуговування з 
метою встановлення норм виробітку в роз-
рахунку на одного працівника або норматив-
них (кількісних) значень, обмежень витрат, 
затрат, оборотних засобів і коштів, природ-
них втрат, норм затрат часу на обслуговуван-
ня, норм запасів ресурсів та здійснення (за-
провадження) інших економічних норм і 
нормативів.

Нормування
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Нострифікація (лат. noster — наш і... 
фікація) — визнання диплома про зарубіжну 
вищу освіту на рівні з дипломом, виданим 
аналогічним вітчизняним вищим навчаль-
ним закладом.

Ностро (італ. nostro — наш, тобто наш 
рахунок) — рахунок, який має банк у свого 
кореспондента для зарахування сум, що над-
ходять. З цього ж рахунку проводяться пла-
тежі за дорученням банку — власника рахун-
ку (див. також “Кореспондентський раху-
нок”).

Нота (від лат. nota — знак, зауважен-
ня) — англосаксонський термін, що вжива-
ється в банківській практиці як синонім об-
лігації, факту визнання боргу.

Нотабена (лат. nota bene — зазнач до-
бре — NB) — помітка, позначка на книзі, ру-
кописі, документі біля слів, виразів, на яких 
слід зосередити особливу увагу.

Нотаріальне засвідчення — підтвер-
дження нотаріальними органами наявності 
певних обставин, з якими можуть пов’я-
зуватися права та обов’язки сторін, що ма-
ють доказове значення. 

Нотаріальні дії — юридично значущі 
дії, що здійснюються: а) нотаріусами, які за-
ймаються приватною практикою; б) нотаріу-
сами, що працюють в державних нотаріаль-
них конторах; в) посадовими особами місце-
вих органів виконавчої влади (за відсутності 
нотаріуса в даній місцевості), а також упо-
вноваженими посадовими особами консуль-
ських установ.

Нотаріат (лат. notarius — писар) — си-
стема органів, на які покладено посвідчення 
юридичних актів (угод, договорів, заповітів, 
довіреностей), оформлення спадкових прав і 
вчинення інших дій, на юридичне закріплен-
ня цивільних прав і попередження їх можли-
вого порушення надалі. Н. представлений 
нотаріальними конторами, посадовими осо-
бами яких є нотаріуси.

Нотаріус (лат. notarius — писар, секре-
тар) — посадова особа, яка вчиняє нота-
ріальні дії. Розрізняють приватних і дер-
жавних Н. 

Нотація (лат. notatio — позначення, за -
уваження) — 1) система умовних позначень, 
скорочень (у літературі, наукових розроб-
ках); 2) повчання, докір людині, яка припус-
тилася помилки.

Нотис (англ. notice — повідомлення) — 
1) спеціальний документ, що містить дані 
про товар, який пропонується для реалізації 
на біржі. Водночас він може бути повідом-
ленням покупцю про поставку товару; 2) по-
відомлення, яке надсилає капітан морського 

чи річкового судна відправникові чи одер-
жувачеві про готовність корабля до при-
йняття вантажу (завантаження) чи розван-
таження.

Нотифікація — повідомлення векселе-
держателем індосанта або аваліста про опро-
тестування виданого векселя.

Ноу-хау — технічні знання, досвід, се-
крети виробництва, необхідні для вирішен-
ня технічного або іншого завдання. Під Н.-х. 
розуміють: результат технічної творчості; 
технічну або іншу інформацію, необхідну 
для виробництва певного виробу; технічне 
рішення, виконане на рівні винаходу, яке з 
будь-яких причин не запатентоване в тій або 
іншій країні. Основною ознакою Н.-х. є та-
ємність науково-технічної інформації, що 
передається. Здійснення охорони відбува-
ється лише в договірному порядку відповід-
но до умов ліцензійних договорів тощо.

Нувориш (фр. nouveau riche — новий ба-
гач) — багатій, що швидко й спритно розба-
гатів у періоди економічного буму, воєн 
тощо; багатій-вискочка, що намагається про-
битися у вищий світ.

Нуліфікація (лат. nullificatio — знищен-
ня) — позбавлення документа законності, 
юридичної сили. Стосовно цінних паперів і 
грошових знаків Н. означає визнання їх не-
дійсними.

Нуліфікація грошей — різновид гро-
шової реформи: оголошення державою зне-
цінених паперово-грошових одиниць недій-
сними шляхом скорочення грошової маси за 
допомогою “закреслення нулів”. Іноді нулі-
фікація фактично збігається з девальвацією, 
якщо знецінені гроші обмінюються на нові 
за вкрай низьким курсом.

Нульовий цикл — зведення підземних 
споруд або їх частин, що розміщуються ниж-
че за умовну нульову відмітку. До робіт Н. ц. 
відносять: виймання та вивезення ґрунту; 
вертикальне планування будівельного май-
данчика; риття котлованів і траншей для 
споруд і комунікацій (мереж водопроводу, 
каналізації, газопроводу, теплота електро-
постачання, телефону); спорудження дре-
нажної системи й водостоків, а також пере-
городок і перекриттів підвалів тощо. Трива-
лість Н. ц. становить, як правило, 20–25 % 
від загальної тривалості будівництва.

Нумізматика (лат. numizmatika) — допо-
міжна історична дисципліна, предметом якої 
є вивчення монет та інших засобів грошового 
обігу, а також медалей. Зацікавлення Н. в 
Україні почалося ще у XVIII ст. у зв’язку зі 
знахідками монетних скарбів та утворенням 
нумізматичних колекцій у великих панських 
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маєтках та деяких церковних інституціях 
(Києво-Печер ська лавра та ін.). Згодом ну-
мізматичні інтереси і дослідження ширяться, 
досягаючи нових підходів до предмета дослі-
дження, і набувають системного характеру. 
Головними осередками нумізматичних дослі-
джень в Україні стали нумізматичні відділи 
державних історичних музеїв — Київського, 
Одеського, Львівського, в університетах про-
водиться викладання Н.

Ньюбізнет (Newbisnet) — інноваційна 
програма підтримки малих та середніх під-
приємств в Україні, яку виконує, починаючи 
з 1994 р., компанія Development Alternatives і 
її місцеві субпідрядники — Львівський інсти-
тут менеджменту, школа бізнесу ІНТМАР в 
Одесі. Ця підтримка здійснюється через тех-
нічну допомогу, навчання бізнесу, інформа-
ційні послуги, консультації. Діяльність Н. 
здійснюється за рахунок фінансування 
Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID). Метою проекту є надання аналі-
тичної допомоги та консультаційних послуг 
урядові країни з питань розвитку малого та 
середнього бізнесу, підтримка існуючих асо-
ціацій малого бізнесу, сприяння і координу-
вання діяльності регіональних центрів під-
тримки бізнесу через Коорди на ційний центр 
проекту в Києві. Ці структури організовують 
бізнес-тренінги, забезпечують інформацією, 
надають технічну допомогу, проводять марке-
тингові дослідження та інші заходи ведення 
бізнесу в умовах ринкової економіки. Послу-
ги надаються на платній основі. 

Ньюс-мейкер (англ. News-makers — 
букв. — роблять новини) — діячі у сфері на-
уки, економіки, підприємництва та інших 
сфер, які суттєво впливають на хід суспі-
льно-політичних подій.

Ньюс-реліз (англ. news release) — дані 
про компанію або товар, що використову-
ються при укладанні договору.

Ньюс-реліз
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Обговорення — управлінська процеду-
ра, учасники якої колегіально розглядають, 
порівнюють та оцінюють окремі положення 
або варіанти якогось рішення.

Об’єднання — назва юридичної особи, 
об’єкта підприємницької діяльності, що 
об’єднує кілька підприємств, організацій, 
установ у єдину групу.

Об’єднання господарське — добро-
вільне об’єднання юридичних осіб — 
суб’єктів підприємницької діяльності (під-
приємств, компаній) з метою співпраці, ко-
ординації дій, забезпечення захисту своїх 
прав тощо.

Об’єднання інвесторів — кілька юри-
дичних та/або фізичних осіб, які виявили 
спільний намір, подали спільну конкурсну 
пропозицію і надали Фонду спільне письмо-
ве зобов’язання про придбання акцій одного 
і того самого неплатоспроможного банку або 
перехідного банку у процесі виведення не-
платоспроможного банку з ринку.

Об’єднання мереж — об’єднання кіль-
кох обчислювальних мереж в єдину мережу 
більш високого рівня за допомогою шлюзів-
перехідників (міжмережних інтерфейсів). 

Об’єкт — установа, організація, підпри-
ємство та інші юридичні особи, засоби ви-
робництва, елементи соціальної сфери 
тощо, в яких зосереджена або на які спря-
мована економічна діяльність. Так, еконо-
мічними О. вважаються виробничі, буді-
вельні, соціальні структури усіх форм влас-
ності, а також кредитування, страхування, 
оподаткування тощо.

Об’єкт власності — все, що є власністю 
і належить суб’єкту власності (певним осо-
бам, організаціям, державі), матеріальний, 
фінансовий, інтелектуальний продукт, еко-
номічні ресурси, засоби виробництва тощо.

Об’єкт забезпечення фінансово-
економічної безпеки акціонерного то-
вариства — сформована система пріоритет-

них збалансованих фінансових інтересів під-
приємства, додержання яких вимагає 
вжиття заходів щодо їх захисту в процесі фі-
нансової діяльності.

Об’єкт інформаційних відносин — це 
інформація.

Об’єкт кредитування — окремі або 
об’єднані в групи матеріальні цінності, гос-
подарські витрати й кошти в розрахунках, 
що їх кредитує банк. В О. к. визначають його 
цільове спрямування. Банківські позики є 
джерелом утворення основних оборотних 
фондів, а також фондів обігу.

Об’єкт культурної спадщини — ви-
значне місце, споруда (витвір), комплекс 
(ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними 
рухомі предмети, а також території чи водні 
об’єкти (об’єкти підводної культурної та ар-
хеологічної спадщини), інші природні, 
природно-антропогенні або створені люди-
ною об’єкти незалежно від стану збереже-
ності, що донесли до нашого часу цінність з 
археологічного, естетичного, етнологічного, 
історичного, архітектурного, мистецького, 
наукового чи художнього погляду і зберегли 
свою автентичність.

Об’єкт оподаткування — вид і обсяг 
доходу, майно та його вартість, об’єкти, види 
діяльності, грошова виручка — тобто все, що 
обкладається податками.

Об’єкт права — конкретні майнові і не-
майнові блага та інтереси, відносини з приво-
ду яких регламентовані законодавством. Тоб-
то те, з чим закон пов’язує певні права та 
обов’язки учасників правовідносин і заради 
чого виникають самі правовідносини. О. п. 
можуть бути речі, гроші та інше майно, дії 
зобов’язаних осіб або дії осіб, що мають права.

Об’єкт права власності — об’єкти 
власності, на які згідно з законом суб’єкт має 
право власності. 

Об’єкт соціального управління — су-
купність відносин у суспільстві, соціальних 

О
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групах, керована соціальна система, елемен-
тами якої є суспільство, соціальні групи, які 
взаємодіють між собою щодо реалізації спіль-
них і особливих інтересів. З елементно-
структурної точки зору О. с. у. — люди (пер-
сонально), організації, територіальні спільно-
ти, соціально-класові, етнічні та інші групи. З 
точки зору функціональної О. с. у. — діяль-
ність, поведінка індивіда і соціальних груп.

Об’єкт управління — система, яка під-
порядковується владній волі суб’єкта управ-
ління і виконує його рішення, тобто система, 
якою управляють. Об’єктами державного 
управління є система, на яку спрямовується 
владний вплив суб’єктів управління. Безпосе-
редніми об’єктами, на які впливає той чи ін-
ший конкретний суб’єкт, є підпорядковані 
йому сектори (галузі) державного управління.

Об’єкт фінансового моніторингу — 
дії з активами, пов’язані з відповідними 
учасниками фінансових операцій, які їх про-
водять, за умови наявності ризиків викорис-
тання таких активів з метою легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму чи фі-
нансування розповсюдження зброї масового 
знищення, а також будь-яка інформація про 
такі дії чи події, активи та їх учасників.

Об’єкти архітектури — окремі будівлі, 
архітектурні споруди, що повністю або част-
ково збереглися в автентичному стані і ха-
рактеризуються відзнаками певної культури, 
епохи, певних стилів, традицій, будівельних 
технологій або є творами відомих авторів.

Об’єкти захисту. Об’єктами захисту є 
персональні дані, які можуть бути віднесені 
до конфіденційної інформації про особу зако-
ном або відповідною особою. Не є конфіден-
ційною інформацією персональні дані, що 
стосуються здійснення особою, яка займає 
посаду, пов’язану з виконанням функцій дер-
жави або органів місцевого самоврядування, 
посадових або службових повноважень.

Персональні дані, зазначені у декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, оформленій за фор-
мою і в порядку, встановленими Законом 
України “Про засади запобігання і протидії 
корупції”, не належать до інформації з обме-
женим доступом, крім відомостей, визначе-
них Законом України “Про засади запобіган-
ня і протидії корупції”.

Не належить до інформації з обмеженим 
доступом інформація про отримання у будь-
якій формі фізичною особою бюджетних ко-
штів, державного чи комунального майна, 
крім випадків, передбачених Законом Украї-
ни “Про доступ до публічної інформації”.

Об’єкти містобудування — історично 
сформовані центри населених місць, вулиці, 
квартали, площі, комплекси (ансамблі) із 
збереженою планувальною і просторовою 
структурою та історичною забудовою, у 
тому числі поєднаною з ландшафтом, за-
лишки давнього розпланування та забудови, 
що є носіями певних містобудівних ідей.

Об’єкти монументального мисте-
цтва — твори образотворчого мистецтва: як 
самостійні (окремі), так і ті, що пов’язані з 
архітектурними, археологічними чи іншими 
пам’ятками або з утворюваними ними комп-
лексами (ансамблями). 

Об’єкти науки і техніки — унікальні 
промислові, виробничі, науково-виробничі, 
інженерні, інженерно-транспортні, видобув-
ні об’єкти, що визначають рівень розвитку 
науки і техніки певної епохи, певних науко-
вих напрямів або промислових галузей.

Об’єкти права інтелектуальної влас-
ності — об’єкти авторського права і суміж-
них прав, винаходи, корисні моделі, промис-
лові зразки, торговельні марки, географічні 
зазначення (зазначення походження това-
рів) та сорти рослин.

Об’єкти садово-паркового мисте-
цтва — поєднання паркового будівництва з 
природними або створеними людиною ланд-
шафтами. 

Об’єктивістський — той, що стоїть на 
позиціях об’єктивізму, стосується об’єкти-
візму, притаманний йому.

Об’єктивна відповідальність — відпо-
відальність особи чи організації перед яко-
юсь інстанцією за певну справу чи певний 
тип діяльності. За своїм значенням подібна 
до підзвітності.

Об’єктивна реальність — 1) навко-
лишній світ, природа, буття; 2) те, що існує 
незалежно від свідомості, світосприймання.

Об’єктивний — 1) той, що існує у світі, 
поза свідомістю і незалежно від неї; 2) спра-
ведливий, неупереджений, реальний.

Об’єктивні дані — дані, що мають за-
гальновизнаний характер, зміст яких не за-
лежить від волі окремих осіб, не пов’язаний 
з їхньою думкою, поглядами. Інша назва–
об’єктивна інформація.

Об’єктивність — 1) реальне існування 
об’єкта поза свідомістю і незалежно від 
неї; 2) причетність до реалістичного, 
об’єктив ного пізнання; 3) реальність, не-
упередженість, відповідність об’єктивній 
дійсності. Науковий підхід до дослідження 
й оцінки явищ реальної дійсності. Один з 
основних принципів матеріалістичної діа-
лектики.

Об’єктивність
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Обіг — форма обміну продуктів праці 
через купівлю-продаж за допомогою грошей, 
що відбувається в умовах товарного вироб-
ництва. Економічною функцією О. є зміна 
форм вартості — перетворення товару на 
гроші й грошей на товар (на відміну від без-
посереднього обміну товару на товар). Сфе-
ра товарного О. охоплює рух як засобів ви-
робництва, так і предметів споживання.

Обіг банківський — функціонування, 
обіг випущених державою банківських біле-
тів (банкнот) як засобу обігу та засобу пла-
тежу. Здійснюється з метою пожвавлення 
грошового обігу.

Обіг в економіці — фаза циклу відтво-
рення, яка здійснюється через процеси 
купівлі-продажу товарів, засобів виробни-
цтва, обігових коштів, цінних паперів, гро-
шей тощо (див. також “Обіг”).

Обіг грошовий — 1) безперервний рух 
грошей як засобу оплати праці, послуг, ку-
півлі товарів, здійснення розрахунків і пла-
тежів, надання допомоги, повернення боргів 
тощо; 2) сукупність усіх платіжних засобів, 
що використовуються у країні в певний про-
міжок часу (величина грошового обігу).

Обіг лікарських засобів — узагальне-
не поняття діяльності, що включає розробку, 
дослідження, виробництво, виготовлення, 
зберігання, упаковку, перевезення, державну 
реєстрацію, стандартизацію та контроль 
якості, продаж, маркування, рекламу, засто-
сування лікарських засобів, знищення лікар-
ських засобів, що стали непридатними, або 
лікарських засобів з вичерпаним терміном 
придатності та інші дії у сфері обігу лікар-
ських засобів.

Обіг товарів — рух товарів від виробни-
ків до споживачів через торговельну мережу 
(або товарооборот).

Обіг цінних паперів — укладання та 
виконання угод щодо цінних паперів, не 
пов’язаних з їх випуском. Укладання та ви-
конання цивільно-правових угод, спрямова-
них на перехід прав власності на цінні папе-
ри, за виключенням тих угод, що укладають-
ся при розміщенні цінних паперів. 
ДКЦПФР і її територіальні органи здійсню-
ють контроль за випуском та обігом цінних 
паперів, за винятком приватизаційних.

Обізнана особа — особа в акціонерно-
му товаристві, яка володіє додатковою ін-
формацією, що дає їй переваги перед інши-
ми акціонерами. До О. о. належать власники 
великих пакетів акцій, посадові особи акціо-
нерного товариства.

Обласний бюджет — план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхід-

них для забезпечення спільних інтересів те-
риторіальних громад, виконання місцевих 
програм, здійснення бюджетного вирівню-
вання.

Область — адміністративно-територіа-
льна одиниця у складі України, що характе-
ризується певними історичними, економіч-
ними, географічними, культурними, демогра-
фічними, екологічними особливостями. До 
складу України входять 24 області: Вінниць-
ка, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Закарпатська, Запорізька, 
Івано-Франківська, Київська, Кіровоград-
ська, Луганська, Львівська, Мико  лаїв ська, 
Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хме-
льницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів-
ська.

Облігації (лат. obligatio — зобов’я зан-
ня) — емісійний цінний папір, що закріп-
лює право її власника на отримання від емі-
тента облігації в передбачений в ній термін 
її номінальної вартості або іншого майново-
го еквівалента. О. може також передбачати 
право її власника на отримання фіксовано-
го в ній відсотка від номінальної вартості 
О., або інші майнові права. Доходом по О. є 
відсоток і/або дисконт. О. підтверджує, що 
її власник вніс кошти на придбання цінних 
паперів і тим самим має право пред’явити її 
потім до оплати як боргове зобов’язання, 
яке організація, випустивши О., зобов’язана 
відшкодувати за вказаною на ній номіналь-
ною вартістю. Таке відшкодування назива-
ють погашенням. О. випускаються з метою 
залучення грошових коштів, тобто пред-
ставляють форму кредитування їх емітентів 
особами, які купили О. Вони можуть прода-
ватися і купуватися за вільним курсом на 
біржах.

Облігації активні — боргові цінні папе-
ри, що часто надходять у продаж і вільно 
обертаються на ринку цінних паперів.

Облігації безпечні — облігації, що ма-
ють високу надійність, фінансовий захист, 
стабільність, тверді строки погашення і за 
якими регулярно виплачуються проценти.

Облігації безпроцентні — цільові об-
лігації, що випускаються у вигляді позики 
під товари і послуги. Той, хто придбав такі 
облігації, має право на отримання товарів і 
послуг замість грошей.

Облігації гарантовані — облігації, що 
випускаються дочірньою компанією під га-
рантію материнської компанії як за суму 
боргу, так і процентів.

Облігації державні — облігації, емітен-
том яких є держава.

Обіг
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Облігації довгострокові — облігації, 
термін погашення яких перевищує п’ять років.

Облігації житлові — облігації, що за-
свідчують внесення їхнім власником коштів 
на будівництво житла певного розміру.

Облігації з правом дострокового ви-
купу — облігації, які можуть бути викуплені 
емітентом до настання терміну погашення за 
ціною, обумовленою завчасно.

Облігації заставні — різновиди цінних 
паперів, що представлені на біржі й пов’язані 
з іпотечним кредитом.

Облігації зворотні — облігації, які 
власник може повернути емітенту до закін-
чення строку погашення за номінальною 
вартістю або які емітент має право відклика-
ти до настання терміну їх погашення з опла-
тою, вищою від номінальної. Як правило,  
О. з. випускаються із заниженою процент-
ною ставкою.

Облігації іменні — облігації, власники 
яких реєструються в особливій книзі. Опе-
рації з ними може здійснювати лише особа, 
зазначена в цій книзі. Такі облігації, як пра-
вило, безкупонні.

Облігації іпотечні — довгострокові об-
лігації з твердим процентом, що випуска-
ються під забезпечення нерухомим майном.

Облігації конвертовані — облігації, 
які підлягають обміну на інші цінні папери, 
насамперед на акції компанії, яка їх випус-
тила.

Облігації кумулятивні — різновид цін-
них паперів, за якими доходи від них випла-
чують водночас із їх погашенням.

Облігації муніципальні — облігації, 
що випускаються міською владою у вигляді 
позики під муніципальну власність.

Облігації процентні — облігації, дохід 
за якими виплачується у вигляді фіксовано-
го процента, як правило, по кожній облігації 
на основі відрізного купона.

Облігації серійні — облігації, строк по-
гашення яких настає через певні проміжки 
часу або які гасяться за серіями випуску.

Облігація внутрішньої позики — вид 
цінних паперів, засіб оформлення внутріш-
ніх державних позик. О. в. п. випускається, 
як правило, на пре д’явника. За видом виплат 
доходу вони поділяються на процентні і без-
процентні. Дохід може виплачуватися і у 
формі виграшів, що розігруються в спеціаль-
них тиражах. Залежно від суб’єктів, серед 
яких розміщуються облігації, вони бувають: 
вільно обертаються або з обмеженим колом 
обігу. Облігації поширюються серед юридич-
них і фізичних осіб на добровільних засадах. 
За формою оплати вони можуть бути: 

а) оплачувані в національній і б) в іноземній 
валюті. 

Облігація з нульовим купоном — об-
лігація, що продається на ринку з дискон-
том, а погашається за номіналом, за рахунок 
чого і утворюється дохід власника облігації. 

Облігація з плаваючим купоном — 
облігація, купонні виплати за якою не є фік-
сованими, а залежать від якоїсь змінної ве-
личини. 

Облігація конвертована — облігація, 
власник якої може її обміняти за визначених 
умов на певну кількість звичайних акцій 
корпорації.

Облігація “смітникова” — спекуля-
тивні облігації з дуже низьким рейтингом. У 
США випускались у 80-ті р. XX ст. переваж-
но для фінансування поглинань та злиттів. 

Облік — складова управління економіч-
ними процесами та об’єктами, сутність якої 
полягає у збиранні, накопиченні інформації 
та відображенні її в облікових відомостях. О. 
може здійснюватись у поточних і незмінних 
(зіставних) цінах, а також в іноземній валю-
ті. Розрізняють О. аналітичний, бухгалтер-
ський і бюджетний.

Облік боргових вимог — авансування 
банком виробника, експортера, який надає 
комерційний кредит покупцеві; перетворен-
ня комерційного кредиту в банківський.

Облік бюджетний — фіксація та визна-
чення на відповідних рахунках розмірів до-
ходів у бюджет і видатків, що здійснюються, 
згідно з затвердженим переліком статей, на 
державному, регіональному й місцевому 
(муніципальному) рівнях.

Облік доходів та видатків — фіксація 
реальних доходів і видатків, їх порівняння з 
податковими, бюджетними.

Облік майна — реєстрація майнових 
цінностей підприємства та занесення у кни-
гу обліку матеріальних цінностей.

Облік та оприлюднення декларацій. 
Подані декларації включаються до Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, що формується 
та ведеться Національним агентством. 
Націо нальне агентство забезпечує відкри-
тий цілодобовий доступ до Єдиного держав-
ного реєстру декларацій осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, на офіційному 
веб-сайті Національного агентства.

Облік фінансовий — облік наявності і 
руху грошових засобів, фінансових ресурсів, 
відповідно до яких забезпечується підготов-
ка і видача інформації про фінансові резуль-

Облік фінансовий
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тати діяльності підприємства (установи), 
фінансовий стан підприємства згідно з чин-
ним законодавством і нормами бухгалтер-
ського обліку.

Облікова ставка Національного 
банку України — виражена у відсотках 
плата, що береться НБУ за рефінансування 
комерційних банків шляхом купівлі векселів 
до настання строку платежу за ними й утри-
мується з номінальної суми векселя. О. с. є 
найнижчою серед ставок рефінансування і 
виступає орієнтиром ціни на гроші.

Обмежена раціональність — вико-
ристовує процеси, які ототожнюються з ви-
черпною раціональністю, але замість пошу-
ку всіх можливих альтернатив вона шукає 
альтернативи лише в певній обмеженій сфе-
рі. Вона дошукується не якомога кращої, а 
оптимальної політики. Наприклад, коли по-
літик каже: “Ми повинні знайти краще вирі-
шення для цієї проблеми, але ми не можемо 
задля цього збільшувати видатки”, — тут 
йдеться про обмежену раціональність. З дру-
гого ж боку, межа може бути також струк-
турною, оскільки бажання поліпшити надан-
ня послуг “обмежене” потребою зберегти 
основну структуру організації, що в даний 
момент надає послуги. Очевидно, обмежену 
раціональність здійснювати значно легше, 
ніж раціональність вичерпну; однак вона ви-
магає складного й напруженого погодження 
цілей і прагнень, що позначається як пробле-
ма у зв’язку з вичерпною раціональністю.

Обмежене доручення — доручення 
клієнта брокеру, обмежене рамками зміни 
ціни або тимчасовим виконанням дору чення.

Обмежені акції — акції, що приносять 
звичайні дивіденди, але не дають права голо-
су або обмежують це право.

Обмеженість ресурсів — недостатня 
кількість у розпорядженні людей наявних 
природних і трудових ресурсів, основного 
капіталу для виробництва благ, здатних за-
довольнити потреби людини й суспільства.

Обмеження — межі, за які, згідно з за-
конами та іншими нормативними актами, а 
також рішеннями державних органів, не по-
винна виходити діяльність економічних 
суб’єктів. Напр., О. у сфері експорту та ім-
порту товарів, імміграції тощо.

Обмеження на максимізацію при-
бутку — регулюючі фактори, зовнішній 
вплив, що стримує прагнення фірм, корпо-
рацій до постійної максимізації прибутку 
понад нормативний рівень, який склався.

Обмеження нетарифні — прямі 
об’ємні обмеження на завезення певних то-
варів у країну або вивезення з країни.

Обмеження після припинення ді-
яльності, пов’язаної з виконанням 
функцій держави, місцевого самовря-
дування. Особам, уповноваженим на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, які звільнилися або іншим чи-
ном припинили діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, забороняється:

1) протягом року з дня припинення від-
повідної діяльності укладати трудові 
договори (контракти) або вчиняти 
правочини у сфері підприємницької 
діяльності з юридичними особами 
приватного права або фізичними осо-
бами — підприємцями, якщо особи, 
зазначені в абзаці першому цієї части-
ни, протягом року до дня припинення 
виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування здійснювали 
повноваження з контролю, нагляду 
або підготовки чи прийняття відповід-
них рішень щодо діяльності цих юри-
дичних осіб або фізичних осіб — під-
приємців;

2) розголошувати або використовувати в 
інший спосіб у своїх інтересах інфор-
мацію, яка стала їм відома у зв’язку з 
виконанням службових повноважень, 
крім випадків, встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення від-
повідної діяльності представляти ін-
тереси будь-якої особи у справах 
(у тому числі в тих, що розглядаються 
в судах), в яких іншою стороною є ор-
ган, підприємство, установа, організа-
ція, в якому (яких) вони працювали 
на момент припинення зазначеної ді-
яльності.

Обмеження прав територіальних 
громад на місцеве самоврядування. Об-
меження прав територіальних громад на міс-
цеве самоврядування згідно з Конституцією 
та законами України може бути застосоване 
лише в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану.

Обмеження спільної роботи близь-
ких осіб. Особи, уповноважені на виконан-
ня функцій держави або місцевого самовря-
дування, не можуть мати у прямому підпо-
рядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 
підпорядкованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття по-
сад, вказаним вище, зобов’язані повідомити 
керівництво органу, на посаду в якому вони 
претендують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб.

Облікова ставка Національного банку України
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Положення не поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) близьких осіб, які прямо підпорядко-

вані один одному у зв’язку з набуттям 
одним із них статусу виборної особи;

3) осіб, які працюють у сільських населе-
них пунктах (крім тих, що є районни-
ми центрами), а також гірських насе-
лених пунктах.

Обмеження тарифні — система мит-
них тарифів, що стає на заваді (гальмує) екс-
порту та імпорту певних товарів.

Обмеження щодо використання 
службових повноважень чи свого ста-
новища. Особам, які уповноважені на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, забороняється використовувати 
свої службові повноваження або своє стано-
вище та пов’язані з цим можливості з метою 
одержання неправомірної вигоди для себе 
чи інших осіб, у тому числі використовувати 
будь-яке державне чи комунальне майно або 
кошти в приватних інтересах.

Обмеження щодо одержання пода-
рунків. Особам, які уповноважені на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, та особам, які прирівнюються 
до осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, 
забороняється безпосередньо або через ін-
ших осіб вимагати, просити, одержувати по-
дарунки для себе чи близьких їм осіб від 
юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку зі здійсненням такими особа-
ми діяльності, пов’язаної із виконан-
ням функцій держави або місцевого 
самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в 
підпорядкуванні такої особи.

Особи можуть приймати подарунки, які 
відповідають загальновизнаним уявленням 
про гостинність, крім випадків, передбаче-
них вище, якщо вартість таких подарунків 
не перевищує одну мінімальну заробітну 
плату, встановлену на день прийняття пода-
рунка, одноразово, а сукупна вартість таких 
подарунків, отриманих від однієї особи (гру-
пи осіб) протягом року, не перевищує двох 
прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатної особи на 1 січня того року, в 
якому прийнято подарунки. Обмеження 
щодо вартості подарунків не поширюється 
на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні 

зниж ки на товари, послуги, загально-
доступні виграші, призи, премії, бо-
нуси.

Обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності. 
Особам, уповноваженим на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім 
викладацької, наукової і творчої ді-
яльності, медичної практики, інструк-
торської та суддівської практики зі 
спорту) або підприємницькою діяль-
ністю, якщо інше не передбачено Кон-
ституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших 
виконавчих чи контрольних органів, 
наглядової ради підприємства або ор-
ганізації, що має на меті одержання 
прибутку (крім випадків, коли особи 
здійснюють функції з управління ак-
ціями (частками, паями), що належать 
державі чи територіальній громаді, та 
представляють інтереси держави чи 
територіальної громади в раді (спосте-
режній раді), ревізійній комісії госпо-
дарської організації), якщо інше не пе-
редбачено Конституцією або законами 
України.

Обмежувальне тлумачення — тлума-
чення правової норми, коли її зміст розумі-
ють дещо вужче, ніж це прямо висловлено у 
формулюванні норми. Суб’єкт застосування 
норми обґрунтовує висновок, що законода-
вець вкладав у норму дещо вужчий зміст по-
рівняно з буквальним текстом і буквальни-
ми висновками.

Обмежувальний контракт — кон-
тракт, згідно з яким оптовий покупець зобо-
в’язується купувати товар тільки у даного 
постачальника.

Обмін — одна зі стадій відтворювального 
циклу, дуже поширена економічна операція, 
яка полягає в тому, що одна особа (фізична 
або юридична) передає іншій річ, товар, отри-
муючи натомість гроші або інший товар.

Обмін безвалютний — міжнародний 
обмін товарами й послугами без залучення 
іноземної валюти.

Обмінний курс — курс, за яким одна 
валюта обмінюється на іншу, ціна грошової 
одиниці країни, виражена в іноземній валю-
ті. Розрізняють: гнучкий (плаваючий) курс, 
який встановлюється в результаті ринкових 
коливань, в умовах вільного ринку купівлі-
продажу валюти; номінальний — курс, що 
розраховується як співвідношення вартості 
двох валют; фіксований курс у вигляді твер-
до встановленого державою обмінного спів-
відношення; реальний курс, що відображає 
товарне співвідношення валют, тобто спів-
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відношення цін на одні і ті ж товари, вираже-
ні в різних валютах.

Обов’язки — нормативно закріплене 
коло дій, що покладаються на органи вико-
навчої влади, посадових і службових осіб 
цих органів, і які є безумовними до вико-
нання. О. є невід’ємною складовою повно-
важень.

Обов’язки державного службовця 
щодо додержання службової дисциплі-
ни. Державний службовець зобов’язаний 
виконувати обов’язки, а також:

1) не допускати вчинків, несумісних зі 
статусом державного службовця;

2)  виявляти високий рівень культури, 
професіоналізм, витримку і тактов-
ність, повагу до громадян, керівництва 
та інших державних службовців;

3)  дбайливо ставитися до державного 
майна та інших публічних ресурсів.

Державний службовець особисто вико-
нує покладені на нього посадові обов’язки.

Обов’язкова сертифікація — прово-
диться на відповідність обов’язковим вимо-
гам нормативної документації, регламенто-
ваної законодавством, стосовно безпеки про-
дукції для життя, здоров’я громадян; її 
сумісності та взаємозамінності, охорони на-
вколишнього середовища; метрологічних 
норм і правил тощо.

Обов’язкова частка — частка успадко-
ваного майна, яка переходить до так званих 
“необхідних” спадкоємців незалежно від 
змісту заповіту.

Обов’язкове узгодження — прийнят-
тя управлінських рішень, постанов, видання 
указів, наказів, інструкцій тільки після обго-
ворення й отримання згоди певного кола 
уповноважених або заінтересованих осіб.

Обов’язковий викуп акцій — обов’яз-
кове придбання за плату та на вимогу акціо-
нера розміщених товариством акцій.

Обов’язковий фінансовий моніто-
ринг — сукупність заходів, які здійсню-
ються суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу, з виявлення фінансових опе-
рацій, що підлягають обов’язковому фінан-
совому моніторингу, ідентифікації, верифі-
кації клієнтів (представників клієнтів), ве-
дення обліку таких операцій та відомостей 
про їх учасників, обов’язкового звітування 
про них центральному органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення, а також подання додатко-

вої та іншої інформації у випадках, перед-
бачених цим Законом.

Обов’язковість актів і законних ви-
мог органів та посадових осіб місцево-
го самоврядування. Акти ради, сільсько-
го, селищного, міського голови, голови ра-
йонної в місті ради, виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської, районної у місті 
(у разі її створення) ради, прийняті в межах 
наданих їм повноважень, є обов’язковими 
для виконання всіма розташованими на від-
повідній території органами виконавчої вла-
ди, об’єднаннями громадян, підприємства-
ми, установами та організаціями, посадови-
ми особами, а також громадянами, які 
постійно або тимчасово проживають на від-
повідній території.

На вимогу відповідних органів та поса-
дових осіб місцевого самоврядування керів-
ники розташованих або зареєстрованих на 
відповідній території підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм власності 
зобов’язані прибути на засідання цих орга-
нів для подання інформації з питань, відне-
сених до відання ради та її органів, відповіді 
на запити депутатів.

Обов’язок відшкодування шкоди. 
Державний службовець зобов’язаний від-
шкодувати державі шкоду, заподіяну внаслі-
док неналежного виконання ним посадових 
обов’язків. Шкодою, заподіяною державним 
службовцем державі, є також виплачене дер-
жавою відшкодування шкоди, заподіяної 
державним службовцем третій особі внаслі-
док неналежного виконання ним посадових 
обов’язків. У разі спільного заподіяння шко-
ди кількома державними службовцями ко-
жен із них несе відповідальність у розмірі, 
пропорційному ступеню вини.

Оборона — система політичних, еконо-
мічних, військових, соціальних, правових та 
інших заходів з підготовки до збройного за-
хисту України, цілісності і недоторканності 
її території.

Оборонна достатність — стан військо-
вої могутності держави, при якому забезпе-
чується стримування ймовірного противни-
ка від агресії або її відсічі, але виключається 
здатність до раптового нападу і проведення 
великомасштабних наступальних операцій 
без попереднього розгортання збройних сил 
та інших заходів.

Оборонний бюлетень — звіт міністер-
ства оборони (Біла книга) за результатами 
оборонного огляду, який передбачає вста-
новлену процедуру оцінки стану та готов-
ності збройних сил та інших військових 
формувань до виконання завдань у сфері 
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оборони, детальне висвітлення діяльності 
міністерства з оборонної реформи: пріорите-
ти і методи планування, структуру військ і 
плани їхнього розвитку, що передбачені обо-
ронним бюджетом, міжнародною і регіо-
нальною співпрацею, а також відносини між 
збройними силами і суспільством.

Оборонно-промисловий комплекс — 
сукупність підприємств, установ, наукових і 
конструкторських організацій, що здійсню-
ють розробку і виробництво озброєння і вій-
ськової техніки.

Обороноздатність держави — здат-
ність держави до захисту у разі збройної 
агресії або збройного конфлікту. О. д. скла-
дається з матеріальних і духовних елементів 
та є сукупністю воєнного, економічного, со-
ціального та морально-політичного потенці-
алу у сфері оборони та належних умов для 
його реалізації. Офіційне трактування цього 
терміна було сформульоване ще 6 грудня 
1991 р. у Законі України “Про оборону Укра-
їни”, яке збереглося й досі. Певною мірою це 
трактування несе інерцію радянських підхо-
дів і майже ідентичне до даного ще 1978 р. у 
Радянській воєнній енциклопедії — най-
більш повному й авторитетному в СРСР ен-
циклопедичному виданні з воєнної пробле-
матики. Це тлумачення за змістом було спо-
ріднене з визначенням військової могутності 
в класичній моделі її структуризації, що 
призвело до синонімічності в науковому і 
повсякденному вжитку. Військова могут-
ність має розглядатись як один з ключових 
елементів О. д., але не єдиний. Здатність 
країни до оборони визначається низкою до-
даткових складових: якістю зовнішньої полі-
тики, наявністю ворогів і союзників, співвід-
ношенням сил військово-політичних угру-
повань, що протистоять одне одному тощо.

Оборот — 1) замкнутий цикл; 2) рух то-
варів, грошових коштів у ході відтворюваль-
ного процесу, закупівля (у тому числі ім-
порт), поставки (у тому числі експорт), збе-
рігання та роздрібний продаж.

Оборот активів — один із показників 
ефективності використання активів, що 
означає відношення чистого виторгу з про-
дажу до середньої величини сукупних акти-
вів компанії.

Оборот безготівковий — платежі, що 
здійснюються шляхом перерахування на ра-
хунки у кредитних установах і зарахування 
зустрічних вимог між підприємствами, а та-
кож між підприємствами й населенням.

Оборот зовнішньоторговельний — 
обсяг зовнішньоторговельної діяльності кра-
їни, групи країн, що дорівнює сумарному 

розміру експорту та імпорту за рік або за ін-
ший фіксований період.

Оборот капіталу — циклічний рух, 
кругообіг капіталу, швидкість якого вимірю-
ється часом проходження одного повного 
циклу.

Оборот оподатковуваний — реаліза-
ція товарів, з яких утримується податок з 
обороту.

Оборот основних і оборотних фон-
дів — безперервний, періодично повторюва-
ний рух фондів, економічний зміст якого по-
лягає у перенесенні на новостворений про-
дукт вартості виробничих фондів. Час 
обороту складається з часу виробництва та 
обігу. Суть обороту основних фондів полягає 
в тому, що в процесі виробництва на готовий 
продукт переноситься тільки та частина їх-
ньої вартості, яка виражається сумою річних 
амортизаційних відрахувань, а розмір вар-
тості основних фондів, що залишився в обо-
роті, зменшується на суму цієї перенесеної 
вартості. Таким чином, уся вартість основ-
них фондів переноситься на готовий про-
дукт через певний цикл кругообігу. Оборот 
оборотних фондів, на відміну від основних, 
характеризується тим, що вся їхня вартість 
переходить на новостворений продукт праці 
за один кругообіг. Тому оборотні фонди у 
кожному кругообігу відтворюються як у 
натурально-речовій, так і у вартісній фор-
мах. Вартість оборотних фондів, що оберну-
лися за рік, відповідає сумі матеріальних за-
трат у собівартості продукції. 

Оборот стада — зміна чисельності 
поголів’я різних видів і вікових груп с.-г. 
тварин за означений календарний період (як 
правило, за рік). Його показники пов’язані зі 
структурою стада.

Обороти за вкладами — загальна сума, 
що надійшла на рахунки за вкладами (обо-
роти з доходу) і затребувана вкладниками 
(обороти з витрат) у готівковій і безготівко-
вій формах за певний період.

Обороти за рахунками — підсумок за-
пису за дебетом (дебетові обороти) і креди-
том (кредитові обороти) рахунків бухгалтер-
ського обліку.

Обороти заключні — обороти за окре-
мими рахунками бухгалтерського обліку, що 
проводяться у поточному році до визначено-
го відповідним документом строку подання 
річного звіту, але підлягають облікові як 
обороти минулого року.

Оборотна відомість — обліковий ре-
єстр, що використовується для узагальнення 
результативних (кінцевих) даних і контро-
лю за ними за рахунками бухгалтерського 
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обліку. О. в. за синтетичними рахунками бу-
ває простою і шаховою.

Оборотний капітал — 1) частина про-
дуктивного капіталу, вартість якої цілком 
переноситься на вироблений товар і повніс-
тю повертається власникові капіталу у гро-
шовій формі після реалізації товару (вар-
тість сировини, палива, допоміжних матеріа-
лів, робочої сили тощо); 2) готівка, цінні 
папери, матеріально-виробничі запаси, нере-
алізована готова продукція, короткостроко-
ва заборгованість інших підприємств даному 
підприємству — тобто найбільш рухлива 
частина капіталу підприємства, яка легко 
трансформується (на відміну від основного 
капіталу) в грошові кошти. О. к. ще назива-
ють оборотним фондом підприємства. З точ-
ки зору бухгалтерського балансу О. к. являє 
собою перевищення поточних активів ком-
панії над її короткостроковими зобов’я-
заннями.

Оборотний коносамент — складений 
на пред’явника або на наказ пойменованої в 
ньому особи товаророзпорядчий документ 
(коносамент), тримач якого володіє правом 
власності на товари, а також правом на вида-
чу товарів відповідно до умов документа, 
вільними від будь-яких заперечень з боку 
документодателя.

Оборотні активи — група грошових до-
кументів (векселі, чеки, депозитні сертифі-
кати, акції на пред’явника, казначейські век-
селі), передання прав на які іншій особі здій-
снюється або простим врученням, або 
врученням, доповненим індосаментом (пе-
редавчим написом на документі), без оформ-
лення відповідної угоди.

Оборотні документи — термін, що за-
стосовується для позначення цінних папе-
рів, передача прав за якими проводиться 
простим врученням документа або вручен-
ням, доповненим індосаментом. Широке ви-
користання О. д. у сучасній діловій практиці 
пояснюється спрощеним порядком передачі 
втілених у них майнових прав та незалеж-
ністю прав добросовісного власника від прав 
попередніх власників.

Оборотні засоби — сукупність оборот-
них фондів виробництва й фондів обігу, що 
беруть участь у виробничому процесі. За 
структурою О. з. поділяють на матеріальні й 
грошові. До матеріальних О. з. входять: 
предмети праці, що являють собою основу 
продукту, який виготовляється; допоміжні 
матеріали, які сприяють процесові виробни-
цтва; запасні частини для поточного ремонту 
і малоцінні та швидкозношувані предмети; 
незавершене виробництво; витрати майбут-

ніх періодів; запаси готової продукції. До 
грошових О. з. належать: товари, відванта-
жені покупцеві, але гроші за які ще не одер-
жані; кошти у касі й на рахунках у банку; ко-
шти у розрахунках (дебіторська заборгова-
ність). До оборотних виробничих фондів 
належать О. з., що перебувають у виробни-
цтві (виробничі запаси, незавершене вироб-
ництво та витрати майбутніх років), а ті, що 
їх використовують у сфері обігу (готова про-
дукція, відвантажені товари, кошти в касі та 
на рахунках у банку, дебіторська заборгова-
ність), — до фондів обігу.

Оборотні фонди — частина виробни-
чих фондів, яка повністю споживається в 
кожному виробничому циклі, повністю пе-
реносить свою вартість на створену продук-
цію і для продовження виробництва відтво-
рюється в натуральній і вартісній формі 
після кожного виробничого циклу. О. ф. 
складаються з двох частин: предметів праці, 
що перебувають на підприємстві у вигляді 
виробничих запасів (сировина, основні й 
допоміжні матеріали, паливо й пальне, куп-
лені напівфабрикати, тара й тарні матеріа-
ли, запасні частини для поточного ремонту 
основ них фондів); предметів праці, що 
вступили у процес виробництва (незавер-
шене виробництво й витрати на освоєння 
нової продукції, напівфабрикати власного 
виробництва).

Оборотність — процес постійного руху 
товарів і грошей у сфері їхнього обігу, при 
якому вони переходять від однієї особи до 
іншої, обмінюються, оновлюються.

Оборотність вкладів — показник, який 
характеризує рухомість коштів, що містять-
ся у вигляді вкладів в ощадних банках.

Оборотність товарів — 1) процес по-
стійного оновлення і заміни товарів, руху то-
варів у сфері обігу; 2) показник, що характе-
ризує швидкість обороту товарів від вироб-
ника до споживача через торгівлю.

Образ товару — конкретне уявлення, 
що склалося у споживача, покупця, про ре-
ально існуючий або майбутній товар.

Образа — злочин, що полягає в умисно-
му приниженні честі та гідності іншої особи, 
вираженому в непристойній формі. О. може 
бути нанесена словесно, письмово, дією, пу-
блічно або за відсутності потерпілого. На 
відміну від наклепу при О. не повідомляєть-
ся будь-яких ганебних для потерпілого відо-
мостей, а дається негативна оцінка його осо-
бистості, якостей, поведінки, причому в гру-
бій формі.

Обробка даних — систематичне вико-
нання операцій над даними (маніпулюван-
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ня, обчислення, компілювання, асемблю-
вання).

Обробка інформації — сукупність 
операцій переробки інформації, що забезпе-
чують зміну часових, кількісних, якісних ха-
рактеристик і носіїв інформації.

Обробка персональних даних — 
будь-яка дія або сукупність дій, таких як 
збирання, реєстрація, накопичення, збері-
гання, адаптування, зміна, поновлення, ви-
користання і поширення (розповсюдження, 
реалізація, передача), знеособлення, зни-
щення персональних даних, у тому числі з 
використанням інформаційних (автоматизо-
ваних) систем.

Обробна промисловість — галузь ви-
робництва, яка займається обробкою або пе-
реробкою промислової чи с.-г. сировини: ви-
робництвом чорних і кольорових металів, 
машин та обладнання, виробів деревооброб-
ної і целюлозно-паперової промисловості, 
будматеріалів, продукції легкої і харчової 
промисловості тощо.

Оброгація — внесення часткових змін 
до закону.

Обряди — сукупність символічних сте-
реотипних колективних дій, що втілюють у 
собі ті чи інші соціальні ідеї, уявлення, нор-
ми та цінності і викликають певні колектив-
ні почуття.

Обскурант — захисник обскурантизму, 
реакціонер, мракобіс.

Обскурантизм (той, що затемнює) — 
вкрай вороже ставлення до науки, прогресу, 
захист реакційних ідей і дій, відсталості, ре-
акції, мракобісся.

Обслуговування даних — сукупність 
процедур, що забезпечує коректність вико-
ристання носіїв інформації, перевірку або 
вилучення даних.

Обслуговування державного (місце-
вого) боргу — операції щодо здійснення 
плати за користування кредитом (позикою), 
сплати комісій, штрафів та інших платежів, 
пов’язаних з управлінням державним (місце-
вим) боргом. До таких операцій не належить 
погашення державного (місцевого) боргу.

Обслуговування інформаційне — кін-
цева мета інформаційної діяльності в цілому 
й основний напрям інформаційно-довідкової 
діяльності. О. і. охоплює вивчення інформа-
ційного попиту, потреб і запитів різних кате-
горій споживачів інформації, а також органі-
зацію підготовки і видачі інформації згідно з 
інформаційними потребами і запитами.

Обслуговування програм — забезпе-
чення за допомогою набору програмних за-
собів процедур верифікації і модифікації 

програм, а також цілісності їх збереження у 
вихідному вигляді.

Обструкція — дії, спрямовані на зрив 
або перешкоду проведення певних акцій, 
здійснення планів, програм.

Обсяг — кількісний економічний показ-
ник, що відображає величину руху ресурсів, 
витрат факторів виробництва, виробленого 
або спожитого продукту, попиту і пропозиції 
товарів та послуг тощо. О. вимірюється у на-
туральних (фізичних) або грошових одини-
цях (напр., обсяг виробленої продукції, по-
слуг, робіт, обсяг споживання, експорту, ім-
порту, обсяг платежів та ін.).

Обсяг виробництва — кількість виго-
товленої продукції та виконаних робіт за 
певний період часу (рік, півріччя, квартал, 
місяць) на певному рівні (підприємство, 
об’єднання, галузь, народне господарство в 
цілому). На підприємстві, напр., О. в. вклю-
чає випуск готової продукції та напівфабри-
катів, призначених для реалізації, виробничі 
послуги й роботи виробничого характеру, 
зміни незавершеного будівництва. При ви-
значенні О. в. використовують натуральні та 
вартісні вимірники (див. “Показники ста-
тистичні”). Залежно від мети аналізу вико-
ристовують показники валової, товарної або 
реалізованої продукції в натуральному чи 
вартісному виразі.

Обсяг контролю — кількість підлеглих, 
що звітують перед конкретним інспектором. 
Обсяг — чинник, що впливає на форму й 
кількість рівнів організаційної структури.

Обсяг попиту — кількість товару, яку 
споживачі хочуть і спроможні придбати на 
даному ринку в певний період. О. п. зале-
жить від ціни товару, доходів, цін на товари-
субститути, комплементарних благ, а також 
смаків і переваг.

Обсяг пропозиції — кількість товару, 
яку продавці можуть запропонувати для 
продажу на даному ринку в даний час. О. п. 
залежить від ціни товару, витрат виробни-
цтва та обігу, стану технології виробництва, 
виробничих можливостей.

Обсяг реалізованої продукції — показ-
ник, що виражає кількість реалізованої про-
дукції за певний період (рік, півріччя, квартал, 
місяць) (див. також “Реалізація продукції”).

Обсяг робіт — письмовий опис цілей, 
завдань, методів, результатів та графіка про-
ведення оцінювання.

Обчислювальна математика — га-
лузь математики, що вивчає методи дове-
дення до числового результату математич-
них задач і методи використання обчислю-
вальних засобів.

Обчислювальна математика
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Обчислювальна машина паралель-
ної дії — обчислювальна машина із сумі-
щенням операцій, тобто така, що має засоби 
для одночасного виконання незалежних об-
числювальних процесів.

Обчислювальна мережа — взаємо-
зв’я зана сукупність територіально розосе-
реджених систем обробки даних, засобів і 
(або) систем зв’язку і передачі даних, що за-
безпечує користувачам дистанційний доступ 
до її ресурсів і колективне використання цих 
ресурсів (див. “Централізована обчислю-
вальна мережа”).

Обчислювальна система — 1) сукуп-
ність технічних і програмних засобів, що за-
безпечує виконання обчислювальних робіт; 
2) система, що включає більш ніж один об-
числювач. Роль обчислювача може викону-
вати людина, машина або “людино-машина” 
(коли частина обчислень виконується люди-
ною, а частина — машиною).

Обчислювальна техніка — сукупність 
засобів, спрямована на полегшення й приско-
рення процесів обчислення за допомогою їх 
механізації й автоматизації; галузь техніки, що 
розробляє, виготовляє та експлуатує ці засоби.

Община — форма громадського землево-
лодіння й землекористування, за якої земля 
була віддана у розпорядження сільської гро-
мади для розподілу між окремими дворами. 
Упродовж певного часу вони користувалися 
своїм наділом, а потім земля О. знову пере-
розподілялася пропорційно розміру родини й 
залежно від інших обставин. Кожен член О. 
мав право на рівний наділ землі. Найважливі-
ші питання вирішувалися загальними збора-
ми членів О. В історії України відомі різні 
форми громадського землеволодіння й земле-
користування (напр., громадська регуляція 
поперемінного землекористування за систе-
мою перелогу, трипілля, спільного лісу, пасо-
вищ та ін.). З приходом більшовицької влади 
в Україні О. були ліквідовані. У роки “воєн-
ного комунізму”, непу робилися спроби по-
вернення до “кругової поруки” сільських гро-
мад у дусі О.

Овербот — різке підвищення цін на пев-
ний товар внаслідок значного збільшення 
його закупок; зростання цін, що виходить за 
межі розумного.

Овердрафт (англ. overdraft — переви-
трата) — форма короткострокового кредиту, 
надання якого здійснюється списанням ко-
штів по рахунку клієнта банку (понад зали-
шок на рахунку), в результаті чого утворю-
ється дебетове сальдо. О. використовується, 
коли величина платежу пере ви щує залишок 
коштів на рахунку клієнта. Зазвичай між 

банком і клієнтом укладається угода щодо 
максимальної суми, інших умов надання О., 
порядку його погашення. В погашення за-
боргованості направляються всі суми, які за-
раховуються на поточний рахунок клієнта, 
тому обсяг кредиту змінюється в міру надхо-
дження коштів. Відсотки стягуються за існу-
ючими або узгодженими ставками. Право 
користування О. надається найнадійнішим 
клієнтам. 

Оверсолд (англ. oversold — надлишковий 
продаж) — різке падіння цін на певний товар 
на ринку внаслідок значного збільшення його 
надходження на ринок, невиправдане зни-
ження цін.

Овертайм (англ. overtime — понад тер-
мін) — переробка, надурочний час; прове-
дення вантажно-розвантажувальних опера-
цій в неробочий час за оплату за підвищеним 
тарифом.

Огляд — різновид довідки, в якій міс-
тяться відомості про діяльність одного або 
кількох підприємств для інформування під-
відомчих та інших організацій про хід робіт 
або підсумки роботи за певний період. Фор-
муляр О. містить такі реквізити: назву виду 
документа; заголовок; за який період підго-
товлений; текст; дату та місце підготовки. У 
комерційній практиці поширений О. 
кон’юн ктури ринку, біржових операцій. 

Оголошення про проведення проце-
дури закупівлі — оголошення про прове-
дення відкритих торгів, оголошення про 
проведення конкурентного діалогу.

Одержувач — фізична чи юридична 
особа, якій надаються персональні дані, у 
тому числі третя особа.

Одержувач бюджетних коштів — 
суб’єкт господарювання, громадська чи інша 
організація, яка не має статусу бюджетної 
установи, уповноважена розпорядником бю-
джетних коштів на здійснення заходів, пе-
редбачених бюджетною програмою, та отри-
мує на їх виконання кошти бюджету.

Одиниця — організаційно-управлінська 
категорія, що відображає місце, зв’язки, ста-
тус певного осередку, елементу в територіа-
льній, галузевій або внутрішньогосподар-
ській системі відносин управління. Розріз-
няють адмі ністративно-територіальні О., 
виробничо-господарські, виробничі та штат-
ні О.

Одиниця виміру — величини, на основі 
яких порівнюють інші однорідні з ними ве-
личини, тобто вимірники, які дають можли-
вість обчислювати різні об’єкти обліку. З 
цією метою використовують натуральні та 
вартісні О. в. При обліку продукції в нату-
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ральному виразі застосовують фізичні О. в.: 
штуки, тонни, кілограми, метри тощо (див. 
“Натуральний вираз продукції промисло-
вості”). Різновидом натуральних О. в. є ви-
мірники відпрацьованого робітниками часу 
у людино-годинах, часу роботи різних меха-
нізмів та устаткування в машино-годинах, а 
також умовні О. в. Коли ж виникає потреба 
обчислення обсягу виробництва різних ви-
дів продукції, тоді застосовують вартісні  
О. в. На їхній основі визначають індекси фі-
зичного обсягу, динаміку виробництва про-
дукції, собівартість продукції, вартість 
основ них фондів, прибуток та інші показни-
ки діяльності підприємств, галузей та народ-
ного господарства в цілому.

Одиниця звітна — юридична або фізич-
на особа, яка подає звіти про свою діяльність 
вищестоящим органам та органам державної 
статистики. О. з. характеризується адмі-
ністра тивно-господарською відокремленіс-
тю, що відображається у єдності управління 
в особі керівника (президента, директора 
або начальника), який має право укладати 
договори з іншими підприємствами або ор-
ганізаціями; самостійності виробничої та фі-
нансової програми; закінченості системи об-
ліку з виявленням прибутків або збитків; на-
явності розрахункового рахунку в банку.

Одиниця обкладення — одиниця ви-
міру об’єкта оподаткування: за прибутковим 
податком — грошова одиниця країни, за зе-
мельним податком — гектар, акр.

Одиниця оподаткування — одиниця 
виміру об’єкта оподаткування, що викорис-
товується для кількісного вираження подат-
кової бази. Напр., при податковому обкла-
денні землі використовуються такі одиниці 
виміру: акр, гектар, сотка, квадратний метр; 
при встановленні акцизу на бензин — літр, 
галон, барель; при оподаткуванні прибутку, 
доходу — національна грошова одиниця.

Одиниця штатна — посадова одиниця, 
передбачена штатним розкладом організації, 
установи, підприємства.

Одіозний — неприємний, небажаний, 
відразливий, той, що справляє негативне 
враження.

Одноголосність — стан повної згоди, 
однодумства за демократичних методів при-
йняття рішень прямим відкритим або таєм-
ним голосуванням, коли всі учасники голо-
сування підтримали один варіант рішення.

Одномандатний виборчий округ — 
виборчий округ, в якому обирається один де-
путат.

Однопалатна система (монокамера-
лізм) — структура загальнонаціональних 

представницьких установ — парламентів, що 
виключає їх розподіл на палати. Такі парла-
менти називають також “однопалатними”. 
На сьогодні більшість парламентів світу 
(близько 60 %) будується за однопалатною 
системою, яка характерна для парламентів 
унітарних держав. В останні роки спостері-
гається процес переходу деяких унітарних 
держав до двопалатної (Румунія, Польща, 
Чехія, Хорватія), і навпаки (Швеція, Данія, 
Нова Зеландія). 

Однопартійна система — система, 
при якій управління державою здійснюєть-
ся від імені однієї високоцентралізованої 
партії. О. с. властива авторитарним та осо-
бливо тоталітарним режимам, не виключає 
існування (легального чи нелегального) 
кількох конкурентних партій, однак роль 
правлячої закріплюється (фактично або й 
юридично) тільки за однією партією.

Одноразові статистичні обстежен-
ня — спеціально організовані статистичні 
спостереження з метою отримання даних, 
що характеризують соціально-економічні 
явища й процеси на обумовлений момент, 
які не відображаються у статистичній звіт-
ності. О. с. о. проводять за спеціальним 
призначенням. Прикладом таких обсте-
жень можуть бути переписи населення, пе-
реписи устаткування, інвентаризація то-
варних запасів на торговельних підприєм-
ствах тощо.

Одноразовість оподаткування — 
принцип, згідно з яким один і той самий 
об’єкт може обкладатись податком певного 
виду тільки один раз за встановлений зако-
ном період оподаткування.

Однорідні товари — товари, які, хоча і 
не є однаковими в усіх відношеннях, однак 
мають подібні характеристики і складаються 
зі схожих компонентів, що дає змогу їм ви-
конувати ті самі функції, що й оцінювані то-
вари, і бути комерційно взаємозамінними. 
При визначенні однорідності товарів врахо-
вують такі їхні ознаки: якість, наявність то-
варного знака та репутація на ринку, країна 
походження товару, виробник. 

Односторонній акт — дія суб’єкта 
міжнародного права, розпочата ним в од-
носторонньому порядку і має міжнародно-
правове значення. Юридичним О. а. є 
лише таке волевиявлення або дія держави, 
з яким міжнародне право пов’язує настан-
ня правових наслідків, тобто яке має зна-
чення юридичного факту за міжнародним 
правом.

Оказія — незвичайна пригода, неперед-
бачена подія, випадок.

Оказія
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Оклад посадовий — встановлений від-
повідно до штатного розкладу розмір місяч-
ної заробітної плати працівника за погодин-
ної системи оплати праці. О. п. встановлю-
ють керівникам, науковцям, фахівцям, 
службовцям, молодшому обслуговуючому 
персоналу, працівникам охорони, а також де-
яким робітникам.

Округ — 1) адміністративно-територіа-
льна одиниця в деяких державах; 2) терито-
рія, на яку поширюється компетенція пев-
них органів (напр., нотаріальний округ); 
3) тимчасове утворення (напр., виборчий 
округ); 4) військовий округ.

Олігархія (грец. оligarchia — влада неба-
гатьох) — політичне та економічне пануван-
ня невеликої групи осіб, а також сама така 
група.

Олігополія (грец. oligos — малочисель-
ний і pоleo — продаю, торгую) — тип ринкової 
структури галузі господарства в розвинених 
країнах, при якому невелика кількість вели-
ких фірм і компаній на основі нефор мальних 
домовленостей контролює виробництво і 
збут певних товарів, ринок цих товарів і веде 
між собою нецінову конкуренцію. О. стиму-
лює поліпшення якісних показників товарів, 
послуг, їх оновлення. Негативними момента-
ми О. є передумови для монополістичної змо-
ви підприємств.

Олігопсонія (від грец. оligos — малочи-
сельний і opsonia — покупка) — тип ринко-
вої структури, при якому існує монополія 
покупців певного виду товарів; ринкова си-
туація, для якої характерне значне переви-
щення кількості продавців (виробників) то-
вару над обмеженим числом поданих на 
ринку покупців.

Омбудсмен (від швед. ombudsman, від 
ombudo — представник) — спеціально обрана 
чи призначена посадова особа, незалежна у 
здійсненні своїх функцій від жодної з гілок 
влади, функцією якої є здійснення контролю 
за дотриманням прав людини і громадянина 
органами влади, передусім органами вико-
навчої влади, а у деяких випадках — також 
приватними особами та об’єднаннями. До 
компетенції входять вирішення проблем, що 
виникають у відносинах між приватними 
особами та органами державної влади, роз-
гляд скарг щодо діяльності органів публічної 
влади. О., як правило, з власної ініціативи 
здійснює перевірки щодо законності та пра-
вильності управлінських актів, процедур їх 
прийняття, дій відповідних посадових осіб.

Омологація (англ. omologation) — при-
ведення технічних характеристик, параме-
трів товару, що продається, у відповідність 

до вимог стандартів або звичаїв, запитів кра-
їни — споживача товару.

Онколь — форма короткострокового 
кредиту, яка передбачає право позичальнику 
поступово користуватися відкритим йому 
кредитом, як правило, під заставу товарів, 
векселів, цінних паперів. Погашення креди-
ту здійснюється банком самостійно, без 
узгодження з позичальником. За вимогою 
однієї зі сторін О. може бути закритий у 
будь-який час.

Онкольна угода (англ. oncall transac-
tion) — угода на купівлю реального товару, за 
якою ціна не фіксується до тих пір, поки цьо-
го не зажадає покупець товару. Продавець 
страхує себе хеджуванням продажу, а ціна, за 
якою він закриває хедж, стає ціною закупівлі 
даного товару. Інакше кажучи, — це угода, яка 
дає покупцеві право вимагати здачу товару за 
ціною, що відповідає котируванню терміно-
вої біржі на дату за своїм вибором.

ОПЕК — організація країн-експортерів 
нафти, заснована в 1960 р. низкою країн 
(Алжир, Еквадор, Індонезія, Ірак, Іран, Ку-
вейт, Лівія, Нігерія, Саудівська Аравія та ін.) 
з метою координації дій за обсягом продажів 
і встановлення цін на сиру нафту. Завдяки 
тому, що ОПЕК контролює приблизно поло-
вину світового обсягу торгівлі нафтою, вона 
здатна значно впливати на рівень світових 
цін.

Операнд — 1) частина машинної коман-
ди, що визначає об’єкт, над яким виконуєть-
ся операція; 2) аргумент операції.

Оперативна звітність — поточна звіт-
ність, оперативні дані про діяльність підпри-
ємства, фірми, компанії.

Оперативна обробка — обробка даних 
у темпі їх надходження в обчислювальну ма-
шину або в темпі роботи користувача.

Оперативна стратегія присвячена від-
носно вузьким, специфічним питанням у 
плані підтримки окремих виробничих або 
функціональних підрозділів компанії.

Оперативне планування — поточне 
виробничо-фінансове й виконавче плануван-
ня на короткий час, яке зорієнтоване на 
допов нення, деталізацію, внесення коректив 
у намічені попередньо плани та графіки робіт.

Оперативне управління — управління 
поточними діями, що поєднує оперативне 
планування, оперативний облік та оператив-
ний контроль.

Оперативний — 1) пов’язаний з негай-
ним здійсненням певних завдань, доручень, 
планів, починань; 2) дієвий, енергійний, 
здатний своєчасно, швидко здійснювати 
певні завдання, операції, доручення.

Оклад посадовий
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Оперативний економічний аналіз ді-
яльності підприємства — один з видів еко-
номічного аналізу, який здійснюють щоденно, 
подекадно та щомісячно для вивчення 
господарсько-фінансового стану підприєм-
ства з метою поліпшення оперативного керів-
ництва його діяльністю. О. е. а. д. п. охоплює 
питання, пов’язані із забезпеченням виробни-
цтва трудовими, матеріальними, грошовими 
ресурсами та їх використанням, своєчасністю 
відвантаження продукції та її реалізації, за-
безпеченням темпів зростання виробництва, 
підвищенням продуктивності праці, знижен-
ням собівартості продукції, виконанням пла-
ну прибутку та фінансового плану підприєм-
ства тощо. Цей аналіз здійснюють такими са-
мими методами, що й аналіз господарської 
діяльності підприємств.

Оперативний запам’ятовуючий при-
стрій — пристрій обчислювальної машини 
(комп’ютера), призначений для запису і збе-
рігання інформації, якою послуговуються 
під час виконання обчислювальних матема-
тичних і логічних операцій. Відзначається 
швидкістю доступу і безпосередньо пов’я-
заний з центральним процесором. У нього 
записують результати обчислень перед пере-
силанням їх у допоміжний запам’ятовуючий 
пристрій або на пристрій виведення даних.

Оперативний облік — швидший і де-
тальніший, порівняно з бухгалтерським, об-
лік виробництва, реалізації, кредитно-
фінансових операцій, що здійснюється ком-
паніями, банками як доповнення до бухгал-
терського обліку та з метою забезпечення 
вхідної інформації.

Оперативний облік в управлінні — 
передавання і прийняття інформації у межах 
установи, організації, фірми. Існує бездоку-
ментальний (телефонний, селекторний, 
радіо зв’язок тощо) і доку мен тальний зв’язок 
(телеграфний, факсимільний, електронна 
пошта, кур’єрський).

Оперативні заходи — поточні заходи, 
відносно короткотермінові дії, зумовлені 
економічною ситуацією, кон’юнктурою рин-
ку, що складається на сьогодні.

Оператор зв’язку — юридична особа 
або індивідуальний підприємець, які нада-
ють послуги зв’язку на підставі відповідної 
ліцензії.

Операції аутрайт — валютні операції, в 
яких обмінний курс валюти обумовлений за-
вчасно, задовго до здійснення операції.

Операції біржові — 1) різноманітні 
операції, пов’язані з купівлею-продажем; 
2) операції, за якими цінні папери оплачу-
ються готівкою у день здійснення операції 

або протягом кількох днів (інколи до 7) піс-
ля неї; 3) строкові розрахунки проводяться 
через певний проміжок часу, як правило, 
протягом місяця; 4) тверді операції — коли 
учасники беруть на себе зобов’язання щодо 
поставки і купівлі цінних паперів у певний 
строк і умови операцій не підлягають зміні; 
5) умовні операції — коли один із учасників 
має право відмовитись від виконання своїх 
зобов’язань, заплативши другому певну пре-
мію; 6) опціон — коли одній зі сторін опера-
ції надається право вибору між її альтерна-
тивними умовами; 7) стелаж являє собою 
комбінацію права вибору одним із партнерів 
або купити, або продати акції за завчасно 
встановленим курсом; 8) ф’ючерсні опера-
ції — коли купівля-продаж товарів, золота, 
валюти та інших цінностей здійснюється за 
фіксованою у момент укладання угоди ці-
ною, а виконання операції — через певний 
проміжок часу.

Операції венчурні — операції, що здій-
снюються інноваційними банками з креди-
тування науково-технічних програм, ноу-хау 
з підвищеним ступенем кредитного ризику.

Операції внутрішні — операції між під-
розділами однієї компанії, корпорації тощо.

Операції господарські — операції, що 
здійснюються підприємством, фірмою, ком-
панією з метою виконання статутних за-
вдань і зобов’язань.

Операції депозитні — операції банків, 
кредитних установ щодо залучення грошо-
вих коштів у вигляді депозитів (вкладів) та 
їх розміщення в інших кредитних установах.

Операції з грошовими коштами або 
іншим майном — дії фізичних і юридичних 
осіб з грошовими коштами або іншим май-
ном незалежно від форми і способу їх здій-
снення, спрямовані на встановлення, зміну 
або припинення пов’язаних з ними цивіль-
них прав та обов’язків.

Операції з іноземною валютою — 
операції фізичних та юридичних осіб, фінан-
сових кредитних установ, пов’язані з 
купівлею-продажем іноземної валюти, роз-
рахунками з використанням іноземної валю-
ти, наданням кредитів в іноземній валюті.

Операції ООН з підтримання миру — 
заходи і дії з використанням збройних сил 
або військових спостерігачів, прийняті Ра-
дою Безпеки ООН для підтримки або від-
новлення міжнародного миру і безпеки. Від-
повідно до Статуту ООН такі дії можуть 
включати демонстрації, блокаду й інші опе-
рації повітряних, морських або сухопутних 
сил держав — членів ООН, які зобов’язані 
надавати в розпорядження Ради Безпеки з 

Операції ООН з підтримання миру
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особливих угод необхідні збройні сили, до-
помогу і засоби обслуговування, включаючи 
право проходу через свою територію (ст. 42–
43 Статуту).

Операційна діяльність — це основна 
діяльність підприємства, а також інші види 
діяльності, що не є інвестиційними або фі-
нансовими. 

Операційна система (OС) (англ. OS — 
operating system), — сукупність програм (си-
стемних програмних засобів), що постійно 
перебувають у пам’яті комп’ютера і забезпе-
чують виконання прикладних програм, 
управління пристроями комп’ютера та взає-
модію з користувачами.

Операційна фінансова стратегія — 
система довгострокових планових заходів 
щодо досягнення окремих стратегічних за-
вдань, яка полягає у виконанні конкретних 
фінансових операцій, спрямованих на реалі-
зацію більш глобальних цілей акціонерного 
товариства.

Операційне дослідження — дослі-
дження, що спрямоване на визначення та ви-
рішення проблем, які виникають у процесі 
виконання проекту чи програми. Метою 
О. д. є підвищення якості послуг, що нада-
ються постачальниками, ефективності і ре-
зультативності проекту чи програми, а та-
кож наявності, доступності та прийнятності 
послуг для їх користувачів.

Операційний зал — 1) приміщення в 
банку, де здійснюються клієнтські операції 
протягом банківського дня; 2) зал для прове-
дення торгів на біржі; 3) місце для торгівлі 
за певними групами товарів, які встановлю-
ються за правлінням біржі.

Операційний контроль — контроль 
продукції (чи технологічного процесу), який 
виконують після завершення певної вироб-
ничої операції.

Операційні витрати — витрати, які 
пов’язані з виробництвом і реалізацією про-
дукції, що виробляється в результаті здій-
снення проекту.

Операція (лат. operatio — дія) — 1) су-
купність взаємопов’язаних дій за рішенням 
єдиного економічного завдання або пробле-
ми, підприємницька угода. На відміну від 
економічної програми, проекту, О. має на 
увазі менш великомасштабну і тривалу по-
слідовність дій; 2) розрахункова, інформа-
ційна процедура, яка проводиться у процесі 
складання й обробки даних, складання ви-
писок тощо; 3) сукупність дій реєстратора, 
результатом яких є зміна інформації, що міс-
титься на особовому рахунку, і (або) підго-
товка і надання інформації з реєстру.

Операція виробнича — складова ви-
робничого процесу. Розрізняють підготовчі 
(конструкторська й технологічна підготовка 
виробництва нової продукції), основні (го-
ловна складова технологічного процесу, під 
час якої змінюють механічні, фізичні або 
інші властивості предмета, що виготовляєть-
ся), допоміжні (виготовлення інструменту, 
оснащення, ремонт устаткування, споруд та 
ін.), обслуговуючі операції (призначені для 
забезпечення основних та допоміжних ви-
робничих процесів матеріалами, напівфа-
брикатами тощо). Основні операції є голов-
ним об’єктом для встановлення різних нор-
мативів, затрат праці, витрат матеріалів, 
енергії, інструментів та інших показників.

Операція з підтримання миру — вій-
ськова операція, що проводиться на підтрим-
ку миротворчої діяльності або включається в 
категорію операцій з реагування на кризи, 
аналогічно тому, як миротворча діяльність є 
одним з аспектів врегулювання криз.

Операція по боротьбі з терориз-
мом — сукупність узгоджених і взаємопо-
в’язаних за цілями, завданнями, місцем і ча-
сом дій частин і підрозділів збройних сил, 
інших військ, а також органів, відповідаль-
них за забезпечення безпеки держави, щодо 
припинення діяльності особливо небезпеч-
них і великих терористичних угруповань і 
організацій.

Операція торговельна — придбання то-
вару для подальшого його відчуження, крім 
дарування, спадщини, а також для власного 
вжитку. Основою О. т. є договір купівлі-
продажу, предметом якого є товар, а фор-
мою — порядок ведення (оформлення) опера-
цій (надходження товару, доведення до кінце-
вого покупця, організація розрахунків тощо). 
Операції купівлі й продажу становлять єдине 
ціле — торговельний оборот. О. т. проводять-
ся не тільки в процесі торгівлі споживчими 
товарами, а й під час торгівлі засобами вироб-
ництва. Торговельні організації та підприєм-
ства (фірми) у процесі торговельної діяльнос-
ті вступають у різноманітні професійні відно-
сини не тільки між собою та виробництвом, а 
й з органами державного бюджету, транспор-
ту, зв’язку тощо. Залежно від часу, дії й місця 
виникнення та належності до сторін, між яки-
ми вони проводяться, О. т. розрізняють: одно-
разові й багаторазові, тимчасові й довгостро-
кові, внутрішньоторговельні й зовнішньотор-
говельні, основні та допоміжні, оптові й 
роздрібні, з доставки товару й продажу.

Опис акцій — регістр номінальних ак-
цій, у якому зазначені найменування та юри-
дичні адреси акціонерів.

Операційна діяльність 
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Опис бази даних — представлення 
концептуальної схеми бази даних мовою 
опису даних.

Опис даних — сукупність засобів і пра-
вил у мові програмування для представлен-
ня даних та їх організації.

Опис мови — програмний документ, що 
містить опис синтаксису і семантики мови.

Опитування — різновид кількісних ме-
тодів збору даних, що передбачає отриман-
ня інформації від визначеного кола респон-
дентів, зазвичай із застосуванням вибірко-
вого методу. О. може проводитися без 
участі сторонніх осіб, коли респондент са-
мостійно заповнює анкету дослідження 
(таке опитування називається анкетуван-
ням), або за посередництвом представника 
дослідника — інтерв’юера, в такому випадку 
говорять про інтерв’ювання. О. також може 
бути опосередковане засобами зв’язку, на-
приклад, телефоном або комп’ютером.

Опитування експертне — особливий 
різновид соціологічного опитування, який 
полягає в тому, що питання усно чи письмо-
во ставляться перед експертами як спеціа-
лістами, які володіють глибокими соціаль-
ними знаннями в галузі предмета дослі-
дження.

Опіка — одна з передбачених цивільним 
і сімейним законодавством форм турботи 
про громадян, які потребують спеціальних 
заходів правового захисту своїх прав і закон-
них інтересів. О. встановлюється: над дітьми 
віком 14 років (малолітніми), що залишили-
ся без батьківського піклування, з метою їх 
утримання, виховання, освіти, а також для 
захисту їхніх прав та інтересів; над повноліт-
німи громадянами, визнаними судом не-
спроможними внаслідок психічного розладу.

Оплата праці (заробітна плата) — 
система відносин, пов’язана  із забезпечен-
ням встановлення і здійснення роботодав-
цем виплат працівникам за їхню працю від-
повідно до законів, інших нормативних 
правових актів, колективних договорів, угод, 
локальних нормативних актів та трудових 
договорів. У світовій практиці прийнято різ-
ні форми і способи О. п.: погодинна, місячна 
або річна платня службовців, одноразова ви-
нагорода адміністративних керівників, 
участь у доходах і прибутках, плата за квалі-
фікацію і звання та ін.

Оплата праці державних службов-
ців. Держава забезпечує достатній рівень 
оплати праці державних службовців для 
професійного виконання посадових обо-
в’язків, заохочує їх до результативної, ефек-
тивної, доброчесної та ініціативної роботи.

Заробітна плата державного службовця 
складається з:

1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службов-

ця;
4) виплати за додаткове навантаження у 

зв’язку з виконанням обов’язків тим-
часово відсутнього державного служ-
бовця у розмірі 50 відсотків посадово-
го окладу тимчасово відсутнього дер-
жавного службовця;

5)  виплати за додаткове навантаження у 
зв’язку з виконанням обов’язків за ва-
кантною посадою державної служби 
за рахунок економії фонду посадового 
окладу за відповідною посадою;

6) премії (у разі встановлення).
За результатами роботи та щорічного оці-

нювання службової діяльності державним 
службовцям можуть встановлюватися премії. 
До премій державного службовця належать:

1) премія за результатами щорічного оці-
нювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відпо-
відно до особистого внеску державно-
го службовця в загальний результат 
роботи державного органу.

При цьому загальний розмір премій, які 
може отримати державний службовець за 
рік, не може перевищувати 30 відсотків фон-
ду його посадового окладу за рік.

Опозиційна партія — характеристика 
партії, що перебуває в опозиції до чинної 
влади.

Опозиція (лат. oppositio — протистав-
лення) — 1) протидія, опір певним діям, по-
глядам, протиставлення своїх поглядів, своєї 
політики іншим поглядам, іншій політиці; 
2) група осіб всередині суспільства, органі-
зації, колективу, провідна політика протидії, 
опору більшості (напр., парламентська О.).

Опонент (від лат. орропеns (opponentіs) — 
той, що протиставляє, заперечує) — 1) су-
противник у диспуті, дискусії; 2) особа, яка 
заперечує чи спростовує думки доповідача; 
3) опонент дисертації — спеціаліст, який ви-
ступає на захисті з оцінкою (рецензією) нау-
кового дослідження на здобуття вченого сту-
пеня.

Опортунізм (лат. opportunus — зручний, 
вигідний) — 1) прагнення однієї з договір-
них сторін при укладанні угоди сформулю-
вати умови угоди таким чином, щоб досягти 
переваг щодо партнера, з яким укладається 
угода, перекласти на нього більшу частину 
витрат; 2) пристосуванство, угодовство, без-
принципність.

Опортунізм
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Оптант — особа, яка має право вибрати 
громадянство.

Оптація — право вибору громадянства, 
забезпечене міжнародним правом або внут-
рішнім законодавством, зокрема у разі пере-
ходу території за договором від однієї країни 
до іншої. О. пов’язана, звичайно, з пересе-
ленням оптанта в країну, громадянство якої 
він обрав.

Оптимальна задача — економіко-мате-
матична задача, що містить критерій опти-
мальності та обмежень, тобто спрямована на 
пошук найприйнятнішого (найефективні-
шого, оптимального) в певних умовах рі-
шення (показника).

Оптимальна партія — найдоцільніший 
розмір партії однойменної продукції, що ви-
готовляється за економічно вигідного поєд-
нання витрат на одноразове переналаго-
дження устаткування й обробку продукції та 
вкладень оборотних засобів у незавершене 
виробництво, тобто, коли сума зазначених 
витрат є найменшою. Визначення О. п. від-
носять до проблеми ефективності капіталь-
них вкладень.

Оптимальний — найсприйнятливіший, 
найліпший з можливих варіантів чогось, 
найбільш відповідний даним умовам, вимо-
гам (напр., О. варіант прогнозу — прогноз, 
відібраний з кількох варіантів).

Оптимальний розмір підприєм-
ства — розмір підприємства, якому відпові-
дають найкращі техніко-економічні показ-
ники витрат на виготовлення продукції та 
найменша питома вага у собівартості про-
дукції транспортних витрат на доставку си-
ровини й готових виробів споживачам. У 
кожній галузі економіки є свій О. р. п. Так, 
при визначенні О. р. п. промислового врахо-
вують потребу в продукції, ступінь технічно-
го прогресу, рівень спеціалізації й кооперу-
вання, розміщення виробництв, необхідність 
розв’язання соціальних проблем даного ра-
йону тощо. О. р. п. сільськогосподарського є 
такий, що створює сприятливі умови для 
управління і забезпечує найпродуктивніше 
використання інших засобів виробництва.

Оптимальні норми — норми, що дають 
можливість за даних техніко-економічних 
умов досягти найбільшої ефективності у ви-
користанні ресурсів або найповнішого задо-
волення економіко-господарських потреб 
країни. О. н. встановлюють на базі досягнен-
ня сучасної науки й техніки. При їх розрахун-
ках використовують економіко-матема тичні 
методи, за допомогою яких визначають рі-
вень, що забезпечує за певних обмежень до-
сягнення заданого критерію.

Оптимальність (від лат. орtimus — най-
кращий) — найкращий спосіб вирішення 
проблеми, економічної поведінки, економіч-
них дій.

Оптимізатор — набір технічних при-
строїв (засобів автоматичного регулювання 
процесів, керуючої або обчислювальної ма-
шини), що забезпечує найефективніше, 
найліпше, найраціональніше (оптимальне) 
здійснення певного керованого (обчислю-
вального) процесу (виробничого, технічно-
го, тех но логічного, маркетингового).

Оптимізація — 1) визначення значень 
економічних показників, за яких досягається 
оптимум, тобто найкращий стан системи. 
Найчастіше оптимуму відповідає досягнення 
найкращого результату при даних витратах 
ресурсів або досягнення заданого результату 
при мінімальних ресурсних витратах; 2) про-
цес надання будь-чому найвигідніших рі-
шень, характеристик, параметрів, співвідно-
шень. Напр., О. транспортних сполучень, О. 
технологічних процесів виробництва тощо.

Оптимізм — життєрадісне, бадьоре сві-
тосприйняття, віра у краще майбутнє, у здій-
снення планів, реалізацію програм.

Оптимум — 1) сукупність найсприятли-
віших умов для досягнення чогось, здійснен-
ня мети, реалізації планів; 2) екстремальне 
значення показника, який застосовується як 
критерій оптимальності. Залежно від рівня 
управління економікою розрізняють О. гло-
бальний (враховує мету розвитку суспільно-
го виробництва і шляхи її досягнення) і О. 
локальний (відбиває оптимальність органі-
зації певної ланки суспільного виробництва 
і як частина цілого має бути погоджений з О. 
глобальним).

Оптова торгівля — торгівля великими 
партіями товарів, продаж оптовим покуп-
цям, які споживають товари в значній кіль-
кості або продають їх потім у роздріб. Здій-
снюється через мережу оптових і дрібнооп-
тових покупців-посередників (дилерів), за 
оптовими цінами, що передбачають дилер-
ські знижки і меншим, ніж роздрібні. 

Оптова ціна — ціна товарів, послуг, що 
продаються великими партіями (оптом). За-
звичай О. ц. нижчі роздрібних у зв’язку з 
економією на торгових витратах.

Опційна угода — двосторонній юри-
дичний документ, яким визначені права, 
зобов’язання і відповідальність сторін опцій-
ної угоди щодо проведення валютних опера-
цій на різних умовах залежно від різновидів 
опціону.

Опціон — 1) у біржовій практиці угода з 
премією — особливий вид біржових опера-
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цій із обмеженим, порівняно зі звичайними 
ф’ючерсними угодами, ризиком; договірне 
зобов’язання купити чи продати певний вид 
цінностей або фінансових прав за встановле-
ною на момент укладання угоди ціною в 
межах обумовленого відтинку часу. Розмір 
премії визначається з урахуванням коливан-
ня ринку цін і курсів. О. — один із засобів 
біржової спекуляції; 2) в цивільно-дого-
вірних відносинах — обумовлена договором 
можливість для однієї сторони вибрати спо-
сіб, обсяг виконання зобов’язання або відмо-
витися від його виконання за обумовлених 
обставин; 3) у міжнародному праві — один із 
способів набуття та припинення громадян-
ства, який полягає у виборі громадянства 
при зміні державної належності території 
(оптація); 4) в авторському праві — поперед-
ня умова договору про видання творів авто-
рів однієї держави в іншій. О. не передбачає 
здійснення платежів.

Опціон американський — опціон, ре-
алізація якого може бути здійснена у будь-
який час до закінчення строку.

Опціон без грошей — опціон, що не 
має самостійної цінності.

Опціон без покриття — опціон “голий”, 
продавець якого не захищений на випадок 
використання покупцем свого права не на ко-
ристь продавця, тобто опціон, не захищений 
паралельною протилежною угодою.

Опціон біржовий — біржова валютна 
операція, за якої надається право члену 
(учаснику) біржової угоди здійснювати про-
даж цінних паперів в обумовленій угодою 
кількості і за визначеною ціною протягом 
певного часу. За придбання такого права 
згідно з контрактом сплачується певний 
процент, який називається премією.

Опціон вантажний — опціон, що дає 
право фрахтівнику судна вибирати наданий 
до перевезення вантаж із числа вантажів, за-
значених у чартері.

Опціон європейський — опціон, який 
надає право реалізації тільки в момент закін-
чення строку його дії.

Опціон звичайний — контракт, укладе-
ний двома учасниками стосовно опціону без 
визначення його ціни і дати закінчення його 
строку.

Опціон колл — право купити ф’ю-
черсний контракт, товар або іншу цінність за 
заздалегідь встановленою ціною.

Опціон на купівлю — опціон, що дає 
право, але не зобов’язує купити ф’ючерсний 
контракт, товар або іншу цінність за 
поперед ньо встановленою ціною. О. на к. ви-
користовується у грі на підвищення.

Опціон на продаж — опціон, що дає 
право, але не зобов’язує продати ф’ючерсний 
контракт або іншу цінність (крім товару) за 
заздалегідь встановленою ціною. Викорис-
товується у грі на зниження.

Опціон на процентну ставку — опці-
он, який повинен бути оплачений завчасно з 
певною процентною ставкою.

Опціон незастрахований — опціон, 
що не компенсується рівною, але протилеж-
ною позицією. Напр., опціон на купівлю без 
опціону на продаж і навпаки.

Опціон паритетний — опціон на купів-
лю або продаж ф’ючерсного контракту, ціна 
якого дорівнює ціні реалізації мінус премія 
(для опціону на купівлю) і ціні реалізації 
плюс премія (для опціону на продаж).

Опціон подвійний — право опціону або 
купити, або продати контракт за базовою ці-
ною (але не купити й продати одночасно). 

Опціон покритий — опціон на продаж, 
паралельно з яким укладена протилежна за 
напрямом угода на купівлю ф’ючерсних 
контрактів; у загальному випадку — опціон 
на операцію, паралельно з якою здійснюєть-
ся рівна за величиною, але протилежного на-
пряму операція.

Опціон покупця — опціон, за умовами 
якого покупцеві надається право купити 
певний ф’ючерсний контракт за обумовле-
ною ціною з попередньою премією.

Опціон продавця — опціон, за яким 
продавцеві надається право продати певний 
ф’ючерсний контракт за обумовленою ціною 
із зворотною премією.

Опціон пут — право продати ф’ю-
черсний контракт, товар чи іншу цінність за 
попередньо встановленою ціною.

Опціон ф’ючерсний — різновид бір-
жової угоди, за якою товар купується з по-
передньо зазначеною метою подальшого 
його перепродажу на біржі за вищими ці-
нами.

Опціон циліндричний — купівля ва-
лютного опціону “колл” з одночасним прода-
жем опціону “пут” за нижчою ціною.

Ораторське мистецтво (від лат. 
оrаtio — говорити) — обдарованість, спро-
можність, здібність виголошувати промови, 
умовляти, викликати симпатії, розширюва-
ти коло прибічників, нейтралізувати опо-
нентів і противників, відтак впливати на сві-
домість і поведінку людей, груп, класів, 
спільнот. О. м. найчастіше властиве політи-
кам, державним діячам, полководцям, усім, 
хто керує великою кількістю людей.

Орган ліцензування — орган виконав-
чої влади, визначений Кабінетом Міністрів 
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України, або уповноважений законом дер-
жавний колегіальний орган.

Орган стандартизації — орган, що за-
ймається стандартизацією, визнаний на на-
ціональному, регіональному чи міжнародно-
му рівні, основними функціями якого є роз-
роблення, схвалення чи затвердження 
стандартів.

Органи самоорганізації населення — 
представницькі органи, що створюються 
частиною жителів, які тимчасово або постій-
но проживають на відповідній території в 
межах села, селища, міста. Сільські, селищні, 
міські, районні в місті (у разі їх створення) 
ради можуть дозволяти за ініціативою жите-
лів створювати будинкові, вуличні, квар-
тальні та інші органи самоорганізації насе-
лення і наділяти їх частиною власної компе-
тенції, фінансів, майна.

Органи стягнення — центральний ор-
ган виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, державну політику у 
сфері державної митної справи, державну 
політику у сфері боротьби з правопорушен-
нями під час застосування податкового, мит-
ного законодавства, та їх територіальні орга-
ни, уповноважені здійснювати заходи щодо 
забезпечення погашення податкового боргу 
у межах повноважень, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сферах казначейського обслугову-
вання бюджетних коштів, бухгалтерського 
обліку виконання бюджетів, орган виконав-
чої влади, що забезпечує реалізацію держав-
ної політики у сфері організації примусово-
го виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб).

Органи, що контролюють справлян-
ня надходжень бюджету — органи дер-
жавної влади, а також органи місцевого са-
моврядування, уповноважені здійснювати 
контроль за правильністю та своєчасністю 
справляння податків і зборів, інших надхо-
джень бюджету.

Органіграма — графічна модель, що 
зв’язує етапи (складові частини) роботи, їхні 
вхідні та вихідні параметри, а також відобра-
жає розподіл операцій за виконавцями. О. дає 
змогу поєднати організаційну схему взаємодії 
з технологічною схемою обробки інформації. 

Організатор торгівлі — в Україні юри-
дична особа, виключним видом діяльності 
якої є надання послуг, що безпосередньо 
сприяють укладанню цивільно-правових 
угод з товарно-матеріальними та/або фінан-
совими ресурсами.

Організаторська діяльність — прак-
тична діяльність щодо керування людьми, 

узгодження їхніх спільних дій і управління 
їхньою діяльністю.

Організаційна демократія — став-
лення до працівників як до розважливих, 
інтелігентних, відповідальних і дисциплі-
нованих людей. Працівники спроможні 
мати власні спонуки до роботи, якщо орга-
нізація забезпечує їм таке середовище й 
умови, що дозволяють прагнути самореалі-
зації, — організаційні імперативи залиша-
ються, але в межах їхніх широких параме-
трів працівники мають відчувати значну 
свободу для досягнення власних цілей як 
засобів досягання цілей організації. Наго-
лошувано на створенні в працівників — гро-
мадян даної організації — позитивного 
ставлення до роботи.

Організаційна ефективність — голов-
на проблема аналізу організацій, хоча її часто 
порушують лише опосередковано. Проте не 
існує жодної переконливої моделі чи струк-
тури для дослідження О. е. Тим-то й випро-
бовують багато підходів: 1) цільовий під-
хід — можна визначити цілі на різних рівнях 
загального завдання, по-різному сформулю-
вати їх і поставити в різні часові межі (корот-
кострокові і довгострокові). Цілі завжди по-
єднуються ланцюжками засобів і мети, де 
безпосереднє завдання може бути сформу-
льоване як мета, хоча зрештою воно служить 
засобом для загальнішої і подальшої мети. 
Крім того, дослідники й радники можуть 
мати багато клопоту з визначенням цілей ор-
ганізації, оскільки членам організації дуже 
важко визначити чи визнати реальні цілі. 
Організації мають не тільки формальні, пу-
блічно проголошені цілі, а й справжні; 
2) системно-ресурсний підхід — почасти з 
огляду на труднощі з цільовими моделями 
була розроблена системно-ресурсна модель. 
Вона зосереджувалася на тому, чи здатна ор-
ганізація одержати з середовища цінні ресур-
си для власної підтримки. Критерій ефектив-
ності зростає разом із спроможністю органі-
зації експлуатувати зовнішні ресурси й 
можливості — остаточним, проте й безмеж-
ним критерієм. 

Організаційна культура — середови-
ще спільних цінностей, норм, позицій і пере-
конань групи людей, а також засоби, з допо-
могою яких ці вартості передають (через ри-
туал, легенду тощо) працівникам. Культура 
залежить від середовища, де діє організація, 
і типу її діяльності. Відтак етична культу-
ра — це культура, що звеличує етичну ухва-
лу постанов; уся культурна діяльність, полі-
тика й практика підтримують етично пра-
вильні постанови.
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Організаційна модель “сміттєвого 
кошика” — погляд на організації як органі-
зовані анархії. Організація діє на основі не-
послідовних і недостатньо визначених пріо-
ритетів. Її можна описати радше як довільне 
зібрання ідей, ніж як послідовну структуру; 
вона більше виявляє пріоритети через діяль-
ність, ніж діє на основі пріоритету. В такій 
системі процес ухвалення постанов можна 
розглядати як кошик для сміття, в який ки-
дають чотири питання: проблеми, що потре-
бують розв’язку; розв’язки, що потребують 
проблем; учасники, кожен з яких має різні 
інтереси й різну кількість часу, щоб присвя-
тити його тій або тій ситуації; можливості 
вибору, або випадки, коли організації змуше-
ні вдатись до певних дій. Ці питання кида-
ють до сміттєвого кошика в довільному по-
рядку й перемішують. Проте проблеми не 
завжди передують розв’язкам. Інколи існу-
ють розв’язки ще не виявлених проблем. 
Ухвалена постанова — наслідок не холодної, 
раціональної логіки, а радше випадковості — 
того, як ці чотири елементи кинуто в сміттє-
вий кошик і змішано в ньому.

Організаційна соціалізація — процес, 
унаслідок якого люди вивчають вимоги до 
посад, які вони обіймають в організації, і ви-
бірково засвоюють як внутрішні цінності де-
які вимоги своїх партнерів.

Організаційна структура (від лат. 
structura — будова, розташування, поря-
док) — конфігурація ієрархічних рівнів і 
спеціалізованих підрозділів та посад, а та-
кож формальні правила, які регулюють цю 
систематизацію. Структура відіграє велику 
роль в управлінні з огляду на її значення для 
влади, її повноважень, ухвали постанов, 
стратегії, лідерства, мотивації, продуктив-
ності й ефективності. Попри всю складність 
проблеми, наука виробила поняття, що до-
помагають з’ясувати суть структури. Для ви-
значення О. с. використовують такі аспекти: 
централізація: ступінь централізації в орга-
нізації — це ступінь, до якого влада і повно-
важення концентруються на вищих рівнях 
організації. Іноді це порівнюють із питанням 
про те, хто ухвалює постанови, а саме: чи 
треба затверджувати постанови на верхніх 
рівнях; формалізація: цей аспект передбачає 
міру, якою структура і процедури організації 
формально визначені письмовими правила-
ми та інструкціями. Деякі дослідники звер-
тають увагу на те, чи має організація свої 
схеми, статути та інші формальні настанови; 
складність: організаційну складність визна-
чають з огляду на кількість підрозділів, рів-
нів та спеціалізацій в організації. Цей аспект 

можна розділити на підаспекти. Організації 
різняться за горизонтальною диференціаці-
єю, тобто за поділом праці між підрозділами 
й індивідуальними спеціалізаціями. Верти-
кальна диференціація по в’я зана з кількістю 
ієрархічних рівнів — “об’ємністю” чи “плос-
кістю” О. с. Дослідники проаналізували ба-
гато чинників, що впливають на О. с., а саме: 
розмір: вивчення державних організацій по-
казало, що більші організації схильні бути 
структурно склад нішими, ніж менші, мати 
більше рівнів, відділів і робочих посад. Крім 
того, виснувано, що складність організації 
зростає так само швидко, як її розміри, тіль-
ки до певної точки, а далі організації хоч і 
збільшуються, однак нових відділів і рівнів 
з’являється дуже мало. Крім того, дослі-
дження показують, що більші організації 
часто мають меншу адміністративну верхів-
ку. В більших організаціях менший відсоток 
персоналу виконує адміністративну роботу; 
середовище: одним з головних аргументів 
цієї перспективи є те, що формалізована, 
централізована структура здатна досить до-
бре діяти у простому, стабільному середови-
щі, де вона може скористатися перевагою 
спеціалізації та чітких моделей зв’язку і по-
вноважень. Однак, якщо середовище досить 
мінливе та непевне, суворі правила й завдан-
ня мають стати гнучкішими. Зв’язок має 
функціонувати латерально серед людей і під-
розділів, а не лише вертикально за ієрархією. 
Людям, які працюють на нижчих рівнях, слід 
надати більших повноважень ухвалювати по-
станови, не змушуючи їх просити дозволу на 
вищих щаблях командної ієрархії. Якщо се-
редовище стає фрагментарнішим, організа-
ція мусить віддзеркалити цю складність у 
власній структурі: члени підрозділів, що сти-
каються з цими фрагментами, наділені по-
вноваженням реагувати на властиві їм умо-
ви; стратегічний вибір: стратегічні постанови 
керівника також визначають структуру. Ке-
рівники можуть розділити організацію на 
підрозділи й відділи, призначені опікуватись 
конкретними ринками чи продуктами, що 
були визначені як стратегічні.

Організаційна структура управлін-
ня — внутрішня організаційна побудова 
будь-якої підприємницької системи, яка сут-
тєво впливає на результативність взаємодії її 
складових. При цьому вплив структури на 
ефективність управлінської системи здійсню-
ється не безпосередньо, а через особливості 
технологічного, економічного й соціального 
поєднання окремих елементів продуктивних 
сил у цілісну систему. Опти мальна комбіна-
ція таких елементів посилює потенціал поді-
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лу праці та дієвість управління. У сучасному 
менеджменті вирізняють організаційні струк-
тури таких типів: лінійну (кожна ланка і кож-
ний працівник має одного керівника); функ-
ціональну (управління здійснюється сукуп-
ністю підрозділів, що спеціалізуються на 
виконанні конкретних видів робіт); лінійно-
функціо нальну (домінують вертикальні 
зв’язки типу “керівник — виконавець”, на 
верхніх рівнях акумулюються повноваження 
щодо розв’я зання поряд зі стратегічними ба-
гатьох оперативних завдань).

Організаційна теорія — теорія “загаль-
на” в тому розумінні, що вона не розрізняє 
державні й приватні організації. Вона базу-
ється на таких засадах: 1) структура органі-
зації впливає на її поведінку; 2) організацій-
ний процес також впливає на організаційну 
та індивідуальну поведінку; 3) можна раціо-
нально спланувати структуру й процедури 
організацій для ефективного й продуктивно-
го досягнення їхніх цілей; 4) організації 
можна концептуалізувати як системи, що ре-
агують на свої середовища і впливають на 
них, а також прагнуть дістати інформацію 
про ефективність цих заходів.

Організаційне моделювання — систе-
матичне й свідоме створення й пристосуван-
ня структур і ресурсів організації та управ-
ління ними задля досягнення організацій-
них чи індивідуальних цілей. Як правило, 
мета організаційного дизайну — зробити ор-
ганізацію чутливішою до внутрішніх потреб 
і змін зовнішнього середовища. Організацій-
ний дизайн підтримує діяльність організації, 
прагнучи об’єднати стратегічний вибір, 
структуру і потреби та спроможності членів 
організації.

Організаційний контроль — засоби, 
які вживає організація для досягнення необ-
хідних результатів і контролю за тим, чи від-
повідають кількість і якість таких результа-
тів організаційній специфіці.

Організаційний розвиток — колекти-
вістський підхід до управління, що наголо-
шує на груповому розвитку та дозволяє чле-
нам організації працювати разом для визна-
чення й усування проблем. Це процес 
використання біхевіористських знань для ви-
вчення всієї організаційної одиниці як систе-
ми й запровадження планованих змін у тих 
частинах організації, що перешкоджають її 
процвітанню й зростанню продуктивності. 
Важливо зрозуміти, що О. р. не може бути 
ефективним, якщо обмежується лиш одним 
незначним підрозділом. О. р. розглядає всю 
організацію як систему — низку взаємо по-
в’язаних частин. Будь-яка зміна однієї части-

ни системи матиме наслідки для всієї систе-
ми. Одне з найважливіших завдань О. р. — 
визначити перешкоди для розвитку 
продук тивної та здорової організації — орга-
нізації, що дбає водночас про виробничу 
продуктивність і забезпечення своїм членам 
максимальних можливостей для повної реа-
лізації їхнього потенціалу. Конкретних змін 
може зазнавати згуртованість колективу, 
планування діяльності, ставлення робітни-
ків чи начальників, організаційна структура 
або будь-який інший аспект організації. О. р. 
зосереджується на ширшій системі, підси-
стемою якої є керівник. О. р. не є специфіч-
ною методикою на кшталт тренування чут-
ливості, збагачення праці, побудови колек-
тиву чи цільового управління. О. р. може 
використовувати якусь специфічну методи-
ку, але тільки тоді, як необхідність і корис-
ність такої методики чітко доведено ретель-
ним діагнозом. О. р. пов’язаний з організа-
ційною компетентністю — як ефективністю, 
так і продуктивністю. Мета О. р. — визначи-
ти межі змін і показати організації, як прово-
дити плановані й доцільні зміни, а не без-
цільну еволюцію чи радикальну революцію. 
Існує загальний трифазний підхід до засто-
сування принципів О. р.: розмороження, рух 
і замороження групових стандартів. Розмо-
рожувальна фаза полягає у виявленні такої 
поведінки, яка перешкоджає функціонуван-
ню, й у допомозі організації “відучитися” від 
тієї поведінки. В другій фазі визначають і 
здійснюють потрібні поліпшення. Третя 
фаза — нове замороження організації з її но-
вою поведінкою, аби вона не могла підсвідо-
мо повернутися до старої поведінки. 

Організаційно оформлений позабір-
жовий ринок — організація, що об’єднує 
торговців цінними паперами для надання 
послуг в укладанні угод щодо цінних паперів 
і при цьому не має на меті отримання при-
бутку.

Організаційно-правова структура — 
передбачені законами та іншими правовими 
нормами країни вид і спосіб побудови під-
приємств (компаній, корпорацій), які зале-
жать від форми власності, масштабу підпри-
ємства, формування його капіталу, характе-
ру поєднання і підпорядкування складових 
підприємства.

Організаційно-правові форми під-
приємств — визначені чинним законодав-
ством держави організаційно-правові, 
майново-фінансові та структурні ознаки різ-
них за будовою типів підприємницької ді-
яльності: державні й муніципальні підпри-
ємства (з державною формою власності); 
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орендні й акціонерні підприємства (зі змі-
шаною, акціонерною чи приватною форма-
ми власності); спільні підприємства з учас-
тю іноземного капіталу (з іноземними парт-
нерами), товариства з обмеженою або 
додатковою відповідальністю, індивідуальні 
(сімейні) товариства; товариства споживачів 
та ін.

Організаційно-розпорядча доку-
ментація. Охоплює три групи документів: 
1) організаційні (положення, інструкції, пра-
вила, статути); 2) розпорядчі (накази, розпо-
рядження, постанови, рішення, вказівки); 
3) довідково-інформаційні (листи, звіти, 
акти, протоколи, оглядові й доповідні запис-
ки, переліки, довідки, списки).

Організація — 1) складова управління, 
суть якої полягає в координації дій окремих 
елементів системи, досягненні взаємної від-
повідності функціонування її частин; 
2) форма об’єднання людей для спільної ді-
яльності в межах певної структури; 3) уста-
нова, що покликана виконувати задані 
функції, вирішувати певне коло завдань 
(напр., школа, інститут, банк, урядова уста-
нова тощо); 4) сукупність процесів чи дій, що 
полягають у раціональному сполученні та 
впорядкуванні всіх елементів певного об’єкта 
у часі та просторі таким чином, щоб кожен із 
них сприяв успіху його діяльності.

Організація в державному управлін-
ні — ефективний розподіл різних функцій 
управління між спеціалізованими органами 
влади, тобто їх функціональна спеціалізація. 
Поділ влади — це принцип орга нізації відно-
син між різними видами (гілками) влади і од-
ночасно організація відносин між найвищи-
ми органами державної влади. У рамках тео-
рії державного управління важливо те, що 
поділ влади має і суто управлінські конотації. 
З політичної точки зору значення поділу вла-
ди полягає у недопущенні тиранії, запобіган-
ні узурпації влади, а з управлінської точки 
зору — в ефективному розподілі різних функ-
цій між спеціалізованими органами влади, 
тобто в їх функціональній спеціалізації. 
Функціональна спеціалізація заснована на 
специфічних видах управлінської діяльності, 
або функціях управління. Їх відособлення 
було пов’язане з орієнтацією на певний вид 
діяльності (функцію). Традиційно в управ-
лінні як підставу для формування функцій 
управлінської діяльності розглядають логічні 
етапи процесу управління: проектування 
(збирання й оброблення інформації, прогноз, 
планування), організація (ухвалення загаль-
них рішень, розподіл завдань і ресурсів, опе-
ративне керівництво), оцінювання (облік, 

контроль, коригування, санкціонування). 
Особливістю функцій управління є те, що 
вони здійснюються постійно і безперервно в 
рамках єдиного циклу управлінської діяль-
ності. Класичний управлінський цикл при-
пускає послідовне і обов’язкове виконання 
всіх функцій.

Організація влади — набір форм і ме-
тодів розподілу влади по вертикалі (за рів-
нями), на кожному рівні по горизонталі та за 
функціями.

Організація формальна — організа-
ція, що характеризується суворо визначени-
ми і документально зафіксованими метою, 
правилами і рольовими функціями, раціо-
нальністю і безособистісністю відносин між 
її членами, наявністю органів влади і апара-
ту управління.

Організація, що навчається — будь-
яка організація, працівники якої постійно 
здобувають нові знання, розвивають свої 
здіб ності і таким чином сприяють загально-
му успіху організації. Такі організації ство-
рюють навчальне середовище з метою безпе-
рервного перетворення, стимулюючи нові 
способи мислення серед співробітників, 
створюючи та підтримуючи надійні системи 
навчання, що відповідають цілям організації. 
Ключовими характеристиками О., що н., є: 
експериментування з новими підходами; ви-
вчення досвіду та передової практики інших 
осіб; передача знань швидко та ефективно по 
всій організації; розвинена система звітуван-
ня про засвоєні уроки з власного досвіду; 
розвиток ротації кадрів та нових навчальних 
програм.

Орден (нім. Оrden, лат. оrdo — ряд, роз-
ряд) — 1) відзнака, державна нагорода за 
особливі заслуги. В Україні нагородження 
ними проводиться указами Президента 
України. Особи, нагороджені О., користу-
ються відповідно до законодавства особли-
вими правами і пільгами; 2) чернечий О. — 
католицьке монаше об’єднання (з VI ст.), що 
діє відповідно до статуту, який затверджу-
ється папством, у т. ч. духовно-лицарські О.

Ордер — 1) бухгалтерський документ, 
який містить наказ на здійснення операцій 
грошовими засобами або товарно-мате-
ріальними цінностями; 2) О. на житлове 
приміщення — документ, на підставі якого 
здійснюється вселення в житлове приміщен-
ня в будинках державного чи громадського 
житлового фонду або фонду житлових буді-
вельних кооперативів.

Ордонанс (фр. ordonnance, англ. 
ordinances) — в деяких державах (Франція, 
Сенегал, Туніс, Алжир та ін.) — акт глави 

Ордонанс
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держави, що відносять до сфери законодав-
чої діяльності, але приймається в силу ви-
няткових причин або в період, коли діяль-
ність парламенту перервана в результаті ви-
няткових обставин. У Франції О. називають 
також акти уряду, підписані главою держави, 
прийняті в порядку делегованого законодав-
ства (ст. 38 Конституції Франції 1958 р.). У 
Румунії О. видаються урядом на основі спе-
ціального уповноваженого закону в межах і 
на умовах, передбачених цим законом.

Оренда — засноване на договорі строко-
ве і оплатне користування землею, підпри-
ємством, основними виробничими фондами, 
іншим майном, переданим орендарю для са-
мостійної господарської діяльності. Власни-
ком майна, зданого в О., залишається орен-
додавець, але продукція і доходи, отримані 
орендарем при використанні цього майна, є 
власністю останнього. Взаємини орендодав-
ця з орендарем регулюються договором О.

Оренда земель — надання або передача 
в оренду власником (землекористувачем) 
належної йому земельної ділянки орендарю 
з правом його використання на певний пері-
од часу за певну плату.

Оренда муніципального майна — за-
сноване на договорі строкове і оплатне ко-
ристування муніципальним майном (рухо-
мими і нерухомими об’єктами), переданим 
орендарю для самостійної господарської ді-
яльності. Власником муніципального майна, 
зданого в оренду, залишається муніципаль-
ний орган (орендодавець), але продукція і 
доходи, отримані орендарем при викорис-
танні цього майна, є власністю останнього. 
Взаємини орендодавця з орендарем регулю-
ються договором оренди.

Орендар — фізична або юридична осо-
ба, яка отримала в установленому законо-
давством порядку визначене майно (об’єкти, 
землі, транспорт та ін.) в оренду від орендо-
давця.

Орендна плата — грошова сума, що ви-
плачуються орендарем за користування 
орендованим майном. Розмір О. п. визнача-
ється угодою орендаря і орендодавця, а в 
разі оренди державного майна — на основі 
нормативів, що затверджуються відповідни-
ми органами державної влади або місцевого 
самоврядування. 

Орендне підприємство — підприєм-
ство, яке працює на умовах оренди майна 
(землі, обладнання тощо). О. п. вправі само-
стійно: а) вести виробництво, реалізовувати 
на власний розсуд продукцію, продавати, об-
мінювати і здавати її в суборенду; б) надава-
ти у тимчасове користування матеріальні 

цінності, що входять до складу орендованого 
майна, якщо це не порушує орендного дого-
вору. Дохід використовується ним на свій 
розсуд.

Орендодавець — фізична або юридич-
на особа, яка має право власності (або розпо-
рядження) на певне майно. Стосовно дер-
жавного або муніципального майна орендо-
давцями можуть виступати уповноважений 
державний чи муніципальний орган. 

Оригінал (лат. оriginalis — початко-
вий) — 1) перший, справжній, основний 
примірник документа; 2) у міжнародних 
торгових угодах: штамп на першому примір-
нику (документа, договору).

Оригінальний — 1) справжній, первіс-
ний, той, що не має аналогів; 2) переносно — 
самобутній, своєрідний, дивний.

Орієнтація — 1) спрямованість дій еко-
номічного суб’єкта й вибір та дотримання 
вибраного напряму; 2) спонукання, розпоря-
дження діяти певним чином.

Ортодокс — той, хто неухильно дотри-
мується певних переконань, напрямів.

Ортодоксальний (грец. orthodoxos — 
правовірний) — послідовність, схильність 
твердо дотримуватися певних переконань, 
суворо дотримуватися правил і дій.

Освіта — соціальний інститут, який ви-
конує економічну, соціальну та культурну 
функції в суспільстві. Економічна функція 
О. — формування соціально-професійної 
структури працівника, який володіє необхід-
ними знаннями і навичками. Соціальна 
функція — участь у процесах соціалізації 
особистості, відтворенні соціально-статусної 
структури суспільства. Культурна функ-
ція — використання накопиченої культури з 
метою соціалізації індивіда, формування 
його творчих здібностей.

Оскарження — оспорювання рішення 
правозастосовчого органу. За Конституцією 
України кожному гарантується судовий за-
хист його прав і свобод. Рішення і дії (або 
бездіяльність) органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, громад-
ських об’єднань і посадових осіб можуть 
бути оскаржені до суду. Кожен має право 
відповідно до міжнародних договорів Украї-
ни звертатися в міждержавні органи із за-
хисту прав і свобод людини, якщо вичерпані 
всі наявні внутрішньодержавні засоби за-
хисту.

Основна діяльність — операції, 
пов’язані з виробництвом або реалізацією 
продукції (товарів, робіт, послуг), що є ме-
тою створення корпорації і забезпечує 
основ ну частку її доходу.

Оренда
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Основні види інформаційної діяль-
ності. Основними видами інформаційної 
діяльності є створення, збирання, одержан-
ня, зберігання, використання, поширення, 
охорона та захист інформації.

Основні завдання Кабінету Міні-
стрів України. До основних завдань Кабі-
нету Міністрів України належать:

1) забезпечення державного сувереніте-
ту та економічної самостійності Украї-
ни, здійснення внутрішньої та зовніш-
ньої політики держави, виконання 
Конституції та законів України, актів 
Президента України;

2) вжиття заходів щодо забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина, 
створення сприятливих умов для віль-
ного і всебічного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення бюджетної, 
фінансової, цінової, інвестиційної, у 
тому числі амортизаційної, податко-
вої, структурно-галузевої політики; 
політики у сферах праці та зайнятості 
населення, соціального захисту, охо-
рони здоров’я, освіти, науки і культу-
ри, охорони природи, екологічної без-
пеки і природокористування;

4) розроблення і виконання загальнодер-
жавних програм економічного, науко-
во-технічного, соціального, культур-
ного розвитку, охорони довкілля, а та-
кож розроблення, затвердження і 
виконання інших державних цільових 
програм;

5) забезпечення розвитку і державної 
підтримки науково-технічного та ін-
новаційного потенціалу держави;

6) забезпечення рівних умов для розвит-
ку всіх форм власності; здійснення 
управління об’єктами державної влас-
ності відповідно до закону;

7) здійснення заходів щодо забезпечення 
обороноздатності та національної без-
пеки України, громадського порядку, 
боротьби зі злочинністю, ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій;

8) організація і забезпечення проваджен-
ня зовнішньоекономічної діяльності, 
митної справи;

9) спрямування та координація роботи 
міністерств, інших органів виконавчої 
влади, здійснення контролю за їхньою 
діяльністю.

Основні засади внутрішньої політи-
ки у сфері розвитку місцевого само-
врядування та стимулювання розвитку 
регіонів: утвердження місцевого самовря-
дування як фундаменту народовладдя, роз-

ширення повноважень місцевих рад шляхом 
децентралізації функцій органів державної 
влади, гармонізація загальнодержавних, ре-
гіональних та місцевих інтересів; реформу-
вання міжбюджетних відносин на користь 
місцевого самоврядування, створення умов 
для розвитку економічної самостійності ре-
гіонів; удосконалення системи адміні-
стративно-територіального устрою на прин-
ципах економічної самодостатності та до-
ступності адміністративних (управлінських) 
і соціальних послуг споживачам цих послуг; 
зміцнення матеріальної бази органів місце-
вого самоврядування та підвищення рівня їх 
ресурсного забезпечення; посилення відпо-
відальності представників органів місцевого 
самоврядування, сільських, селищних, місь-
ких голів перед територіальними громадами, 
що їх обрали; розроблення та впровадження 
проектів міжрегіональних економічних 
зв’язків і транскордонного співробітництва, 
спрямованих на підвищення конкуренто-
спроможності регіонів як основи їхнього ди-
намічного розвитку; зміцнення економічної 
інтеграції регіонів з використанням переваг 
територіального поділу і кооперації праці; 
створення ефективних механізмів забезпе-
чення активної участі територіальних гро-
мад та органів місцевого самоврядування у 
формуванні та реалізації державної регіо-
нальної політики; досягнення високої функ-
ціональної спроможності кадрового потенці-
алу регіонів, передусім шляхом створення 
системи і технологій залучення інвестицій 
для підготовки високопрофесійних управ-
лінських кадрів.

Основні засади внутрішньої політи-
ки у сфері формування інститутів гро-
мадянського суспільства: утвердження 
громадянського суспільства як гарантії де-
мократичного розвитку держави; завершен-
ня політичної реформи, посилення взаємодії 
органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування і об’єднань громадян, за-
провадження громадського контролю за ді-
яльністю влади; забезпечення незалежної ді-
яльності об’єднань громадян, посилення їх 
впливу на прийняття суспільно важливих 
рішень; підвищення ролі та відповідальності 
політичних партій, сприяння політичній 
структуризації суспільства на засадах бага-
топартійності, створення умов для забезпе-
чення широкого представництва інтересів 
громадян у представницьких органах влади; 
проведення регулярних консультацій з гро-
мадськістю з важливих питань життя су-
спільства і держави; проведення всеукраїн-
ських та місцевих референдумів як ефектив-

Основні засади внутрішньої політики ...
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них форм народного волевиявлення, участі 
народу у прийнятті суспільно важливих рі-
шень.

Основні засади політики України у 
сфері розбудови державності: розвиток 
демократії шляхом удосконалення механізму 
державного управління, здійснення парла-
ментського контролю; вдосконалення систе-
ми проведення виборів до Верховної Ради 
України та органів місцевого самоврядуван-
ня; модернізація системи державної служби з 
урахуванням європейського досвіду на прин-
ципах професійності та політичної нейтраль-
ності; посилення відкритості та прозорості 
процесів підготовки і прийняття державних 
рішень та здійснення будь-яких дій, пов’я-
заних із формуванням і використанням бю-
джетних коштів, кадровими призначеннями 
на керівні посади в центральних органах ви-
конавчої влади, судах, правоохоронних орга-
нах; забезпечення справедливого і доступно-
го судочинства; забезпечення дотримання 
міжнародних стандартів незалежності суд-
дів; посилення протидії корупції та тіньовій 
економічній діяльності, забезпечення безу-
мовного дотримання принципів законності, 
насамперед вищими посадовими особами 
держави, політиками, суддями, керівниками 
правоохоронних органів і силових структур; 
боротьба зі злочинністю шляхом поліпшення 
координації роботи право охоронних органів, 
оптимізації їхньої структури, належного за-
безпечення їхньої діяльності.

Основні засоби — сукупність засобів 
праці, що діють протягом тривалого періоду 
й у процесі виробництва (відтворення), по-
ступово переносять свою вартість на виго-
товлений продукт. Вони відображають рі-
вень розвитку продуктивних сил. До О. з. 
належать земля, виробничі споруди, технічні 
й транспортні засоби, машини та обладнан-
ня. О. з. обраховуються у вартісному виразі. 

Основні напрями державної інфор-
маційної політики: 

• забезпечення доступу кожного до ін-
формації; 

• забезпечення рівних можливостей 
щодо створення, збирання, одержан-
ня, зберігання, використання, поши-
рення, охорони, захисту інформації; 

• створення умов для формування в 
Україні інформаційного суспільства; 

• забезпечення відкритості та прозорос-
ті діяльності суб’єктів владних повно-
важень; 

• створення інформаційних систем і ме-
реж інформації, розвиток електронно-
го урядування; 

• постійне оновлення, збагачення та 
зберігання національних інформацій-
них ресурсів; 

• забезпечення інформаційної безпеки 
України; 

• сприяння міжнародній співпраці в ін-
формаційній сфері та входженню 
України до світового інформаційного 
простору. 

Основні обов’язки посадових осіб 
місцевого самоврядування: 

• додержання Конституції і законів 
України, інших нормативно-правових 
актів, актів органів місцевого самовря-
дування;

• забезпечення відповідно до їх повно-
важень ефективної діяльності органів 
місцевого самоврядування;

• додержання прав та свобод людини і 
громадянина; 

• збереження державної таємниці, ін-
формації про громадян, що стала їм ві-
дома у зв’язку з виконанням службо-
вих обов’язків, а також іншої інформа-
ції, яка згідно із законом не підлягає 
розголошенню; 

• постійне вдосконалення організації 
своєї роботи, підвищення професійної 
кваліфікації; 

• сумлінне ставлення до виконання 
службових обов’язків, ініціативність і 
творчість у роботі; 

• шанобливе ставлення до громадян та 
їх звернень до органів місцевого само-
врядування, турбота про високий рі-
вень культури, спілкування і поведін-
ки, авторитет органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування; 

• недопущення дій чи бездіяльності, які 
можуть зашкодити інтересам місцево-
го самоврядування та держави.

Основні принципи інформаційних 
відносин: 

• гарантованість права на інформацію; 
• відкритість, доступність інформації, 

свобода обміну інформацією; 
• достовірність і повнота інформації; 
• свобода вираження поглядів і переко-

нань; 
• правомірність одержання, викорис-

тання, поширення, зберігання та за-
хисту інформації; 

• захищеність особи від втручання в її 
особисте та сімейне життя.

Основні принципи місцевого само-
врядування. Місцеве самоврядування в 
Україні здійснюється на принципах:

• народовладдя;

Основні засади політики України ...
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• законності;
• гласності;
• колегіальності;
• поєднання місцевих і державних ін-

тересів;
• виборності;
• правової, організаційної та матеріа-

льно-фінансової самостійності в ме-
жах повноважень, визначених цим та 
іншими законами;

• підзвітності та відповідальності перед 
територіальними громадами їх органів 
та посадових осіб;

• державної підтримки та гарантії міс-
цевого самоврядування;

• судового захисту прав місцевого само-
врядування.

Основні принципи служби в органах 
місцевого самоврядування. 

Служба в органах місцевого самовряду-
вання здійснюється на таких основних 
принципах: 

• служіння територіальній громаді; 
• поєднання місцевих і державних ін-

тересів; 
• верховенства права, демократизму і 

законності; 
• гуманізму і соціальної справедливості; 
• гласності; 
• пріоритету прав та свобод людини і 

громадянина; 
• рівних можливостей доступу громадян 

до служби в органах місцевого само-
врядування з урахуванням їхніх діло-
вих якостей та професійної підготовки; 

• професіоналізму, компетентності, ініці-
ативності, чесності, відданості справі; 

• підконтрольності, підзвітності, персо-
нальної відповідальності за порушен-
ня дисципліни і неналежне виконання 
службових обов’язків; 

• дотримання прав місцевого самовря-
дування; 

• правової і соціальної захищеності поса-
дових осіб місцевого самоврядування; 

• захисту інтересів відповідної терито-
ріальної громади; 

• фінансового та матеріально-техніч-
ного забезпечення служби за рахунок 
коштів місцевого бюджету; 

• самостійності кадрової політики в те-
риторіальній громаді.

Основні складники соціуму — базові 
елементи, з яких складається суспільство. 
Серед О. с. с.: а) базові потреби людини, що, 
проектуючись на соціальну активність, зу-
мовлюють початковий поділ суспільної пра-
ці; б) початковий поділ суспільної праці як 

похідна індивідуальних здібностей людей, 
що проектується на організацію основних 
сфер суспільного життя (політичну, еконо-
мічну, соціальну, духовну), а також на дифе-
ренціацію відповідних їм соціальних верств; 
в) архетипи колективного несвідомого, що, 
проектуючись на основні цінності суспіль-
ства, формують систему соціальних норм, 
стандартів поведінки і способу життя зага-
лом. У свою чергу соціум — це велика стійка 
соціальна спільність, для якої характерні єд-
ність свідомості, цілеспрямованість при- 
родних, суспільно-виробничих, духовних та 
інших умов життєдіяльності, генетичний 
зв’язок поколінь, стабільність соціальної ор-
ганізації, певна культура спілкування. Вища 
форма соціуму — суспільство як цілісна си-
стема. Будь-який соціум — це певна ціліс-
ність, яка самоутворюється і взаємодіє з ін-
шими соціальними спільнотами.

Основні фонди — засоби праці, що бе-
руть участь у процесі виробництва протягом 
багатьох циклів і поступово, в міру зношу-
вання, переносять свою вартість на виробле-
ну продукцію, зберігаючи при цьому свою 
натуральну форму. О. ф. є основою націо-
нального багатства країни. Вони поділяють-
ся на виробничі й невиробничі. До складу 
виробничих входять такі види засобів праці: 
виробничі споруди, силові й робочі машини, 
транспортні засоби, вимірювальні та регу-
лювальні прилади, пристрої та лабораторне 
устаткування, інструменти й господарський 
інвентар (що використовують більше року), 
робоча й продуктивна худоба, маточне 
поголів’я птиці й бджолосім’ї, багаторічні 
насадження та ін. До складу невиробничих 
О. ф. належать: будинки й споруди, устатку-
вання й транспортні засоби установ та орга-
нізацій житлово-комунального господар-
ства, культурно-побутового обслуговування 
населення, охорони здоров’я, освіти, науки, 
мистецтва, управління та оборони.

Особа без громадянства — особа, яку 
жодна держава відповідно до свого законо-
давства не вважає своїм громадянином.

Особа фізична — суб’єкт цивільного 
права, учасник регульованих ним майнових 
або особистих немайнових відносин, люди-
на, що має права громадянина й відповідаль-
ність. Термін “О. ф.” ширший за термін “гро-
мадянин”, оскільки включає не тільки гро-
мадян України, а й громадян інших держав, 
осіб без громадянства. Правоздатність О. ф. 
виникає з моменту її народження і припиня-
ється в день смерті.

Особа юридична — організація, під-
приємство чи установа, що має відокремлене 

Особа юридична
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майно, може набувати від свого імені майно-
вих і особистих немайнових прав та викону-
вати обов’язки, бути позивачем і відповіда-
чем у суді тощо. Обов’язковий атрибут 
О. ю. — організаційна єдність, тобто вона по-
винна виступати як єдиний суб’єкт право-
відносин, діяти на підставі статуту.

Особи — юридичні та фізичні особи.
Особи, що діють спільно — фізичні 

та/або юридичні особи, які діють на підставі 
правочину між ними і узгоджують свої дії 
для досягнення спільної мети.

Особиста база даних — база даних, що 
обслуговує одного користувача і містить 
його особисту інформацію.

Особиста бібліотека — набір даних, 
розміщених за розділами, який є, по суті, бі-
бліотекою користувача або групи користува-
чів і може бути захищений від стороннього 
доступу через систему паролів.

Особиста власність — власність, що 
належить людині, родині, індивідуальна 
власність. До об’єктів О. в. зазвичай відно-
сять невиробничі побутові об’єкти, речі, 
майно. Нині термін практично повністю ви-
тіснено поняттям “приватна власність”.

Особисте майно населення — сукуп-
ність матеріальних благ для ведення до-
машнього господарства і особистого спожи-
вання, що є в особистій власності громадян. 
О. м. н. є елементом національного багат-
ства і підрозділяється на особисте майно 
виробничого (тварини, виробничий інвен-
тар) і споживчого призначення (житло, до-
машнє майно).

Особисте підсобне господарство — 
різновид особистої власності, що являє со-
бою господарство жителів села, робітників і 
службовців державних підприємств, уста-
нов та організацій у містах і в сільській міс-
цевості. О. п. г. складається з присадибної 
ділянки (приватизованої або неприватизо-
ваної), житлового будинку, господарських 
будівель, худоби й птиці, бджіл і дрібного 
с.-г. інвентарю для робіт на присадибній ді-
лянці. Розміри присадибних ділянок, що 
надаються працівникам колективних с.-г. 
підприємств, вчителям, лікарям та іншим 
спеціалістам, які працюють у сільській міс-
цевості, пенсіонерам, робітникам і службов-
цям, визначаються місцевими органами са-
моврядування.

Особистий дохід — грошовий прибу-
ток працівника, що складається із заробітної 
плати і додаткових надходжень (дивіденди, 
проценти, рента, премії, трансферти). Обра-
ховується до оподаткування. Розрізняють 
номінальний і реальний О. д.

Особистий номінальний дохід — осо-
бистий дохід, що обраховується у грошовій 
формі.

Особистий огляд — виняткова форма 
митного контролю, передбачена Митним ко-
дексом України. О. о. проводиться за рішен-
ням начальника митного органу або посадо-
вої особи, яка його заміщає, при наявності 
достатніх підстав припускати, що фізична 
особа, слідуючи через митний кордон чи пе-
ребуваючи в зоні митного контролю або 
транзитній зоні аеропорту, відкритого для 
міжнародного сполучення, приховує при 
собі і не видає предмети, що є безпосередні-
ми об’єктами порушення митних правил або 
заборони до транзиту через територію Украї-
ни, або інші товари, що є об’єктами пору-
шення законодавства, контроль за виконан-
ням яких покладено на митні органи.

Особистий прийом громадян — при-
йом громадян посадовими особами органів 
влади, за результатами якого приймаються 
рішення, що опрацьовуються відповідними 
службами, у результаті чого готуються про-
екти доручень, які розглядаються посадови-
ми особами органів влади.

Особистий приклад керівника — 
один із соціально-психологічних чинників і 
методів впливу суб’єкта управління (керів-
ника) на його об’єкт (колектив або особис-
тість). О. п. к. належить до т. зв. непрямих 
методів керівництва, за використання яких 
керівник не дає прямих вказівок і у певній 
ситуації діє сам у повній відповідності з нор-
мами поведінки, які він вважає за необхідне 
виховувати у підлеглих.

Особистий реальний дохід — особис-
тий дохід, що обчислюється з урахуванням 
купівельної спроможності грошей і визнача-
ється рівнем цін.

Особисті документи — засвідчені під-
писом службової особи та печаткою держав-
ного органу, підприємства, установи, органі-
зації офіційні записи про відомості, що ма-
ють юридичний характер і стосуються 
певної особи. До О. д. належать паспорти, 
трудові книжки, посвідчення особи, посвід-
чення про обрання депутатом, перепустки, 
свідоцтва про шлюб, народження, смерть 
тощо.

Особисті заощадження — частина 
особистих грошових доходів, що не вико-
ристана на споживання. Чисельно вона до-
рівнює різниці між особистим доходом і 
особистими витратами на споживання. Рі-
вень заощаджень залежить переважно від 
розміру доходу, рівня цін, процентних ста-
вок у банках.

Особи



479

Особисті права та обов’язки по-
дружжя — сукупність об’єктивних прав по-
дружжя в шлюбі. При визначенні особистих 
(як і майнових) прав чоловіка і дружини сі-
мейне право виходить із принципу рівно-
правності подружжя. Закон дає подружжю 
можливість за особистим бажанням і взаєм-
ною згодою обирати прізвище одного з них. 
Подружжя також має право на вибір занять, 
професії, місця проживання.

Особисті речі — товари, нові і такі, що 
були у вжитку, призначені для забезпечення 
звичайних повсякденних потреб фізичної 
особи, які відповідають меті перебування за-
значеної особи відповідно в Україні або за 
кордоном, переміщуються через митний 
кордон України у ручній поклажі, супрово-
джуваному та несупроводжуваному багажі, 
міжнародних поштових та експрес-від-
правленнях і не призначені для підприєм-
ницької діяльності, відчуження або передачі 
іншим особам.

Особисті споживчі витрати — витрати 
домашніх господарств на споживчі товари й 
послуги, величина яких залежить від особис-
того доходу й цін на товари та послуги.

Особистість — людина, яка володіє 
комплексом прав, свобод і обов’язків, які 
надають їй незалежний, визнаний і захище-
ний суспільством статус, особливе авто-
номне становище в суспільстві. Необхідно 
розрізняти три статуси індивіда в суспіль-
стві: 1) людина, тобто жива розумна психо-
фізична істота, продукт природи; 2) грома-
дянин, тобто людина, взята в її співвідно-
шенні з державою, політикою, владою і 
законом і є носієм суб’єктивних прав і юри-
дичних обов’язків; 3) особистість, тобто лю-
дина як член конкретної соціальної групи, 
класу, яка бере участь в якій-небудь сфері 
соціального буття і володіє особливим ста-
тусом у суспільстві. Поняття “людина”, 
“громадянин”, “особистість”, відображаючи 
і характеризуючи різні аспекти одного ціло-
го — окремого індивіда, перебувають у тіс-
ному взаємо зв’язку і доповнюють один од-
ного. О. у суспільстві завжди індивідуа льна 
і неповторна. Завдання су спільства — ство-
рити найсприятливіші умови для форму-
вання О.

Особливості здійснення регулятор-
ної діяльності щодо положень норма-
тивних документів. Обов’язкові для вико-
нання у передбачених законом випадках по-
ложення стандартів, кодексів усталеної 
практики, технічних умов, прийнятих орга-
нами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, санітарних норм, держав-

них норм і правил у сфері містобудування, у 
тому числі державних будівельних норм, 
державних норм і правил пожежної безпеки, 
у тому числі загальнодержавних, міжгалузе-
вих, галузевих нормативних актів з питань 
пожежної безпеки, державних міжгалузевих 
та галузевих нормативних актів про охорону 
праці, норм, правил і стандартів з ядерної та 
радіаційної безпеки, нормативних докумен-
тів з метрології, затверджених центральни-
ми органами виконавчої влади, фармакопей-
них статей, Державної Фармакопеї України, 
технологічних регламентів виготовлення лі-
карського засобу, які встановлюють вимоги 
до суб’єктів господарювання щодо проведен-
ня обов’язкових погоджень, аналізів, експер-
тиз, обстежень, випробувань тощо за допо-
могою третіх осіб, розробляються, прийма-
ються та переглядаються у порядку, 
встановленому законом.

Особовий рахунок — на фондовому 
ринку України об’єднана єдиним у системі 
реєстру реєстраційним номером сукупність 
даних про особу власника рахунку, кількість 
та номінальну вартість зареєстрованих на 
його ім’я іменних цінних паперів за випуска-
ми та категоріями, відомості про всі зміни 
кількості вказаних цінних паперів та про 
факти їх обтяження зобов’язаннями та бло-
кування. О. р. у системі реєстру може бути 
відкритий на ім’я емітента, власника, номі-
нального утримувача іменних цінних папе-
рів або заставодержателя.

Осудність — у кримінальному праві — 
нормальний стан психічно здорової людини; 
виявляється у здатності звітувати про свої дії 
і керувати ними. О. є необхідною умовою 
вини і кримінальної відповідальності. У разі 
необхідності О. обвинуваченого визначаєть-
ся шляхом судо во-пси хіатричної експертизи. 

Отримання хабара — злочин проти ін-
тересів державної (муніципальної) служби, 
що полягає в одержанні посадовою особою 
особисто або через посередника хабара у ви-
гляді грошей, цінних паперів, іншого майна 
чи вигод майнового характеру за дії (безді-
яльність) на користь хабародавця або осіб, 
які їх представляють, якщо такі дії (безді-
яльність) входять у службові повноваження 
посадової особи або вона в силу посадового 
становища може сприяти таким діям (безді-
яльності), а так само за загальне заступни-
цтво чи потурання по службі. Отримання 
службовою особою хабара за незаконні дії 
(бездіяльність) є кваліфікуючою ознакою, 
що тягне більш суворе покарання.

Отримувач документів — юридична 
особа, наділена правом отримання, зберіган-
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ня і громадського використання обов’яз-
кового примірника на безоплатній або плат-
ній основі.

ОУН (Організація українських на-
ціоналістів) — ідеологічно-політичний рух, 
метою якого була побудова Української само-
стійної соборної держави. ОУН був утворе-
ний на Конгресі українських націоналістів 
(28 січня — 3 лютого 1929 р., м. Відень). 
Органі заціями-засновниками ОУН були: 
Українська військова організація (УВО), Ле-
гія українських націоналістів (ЛУН), Союз 
української націоналістичної молоді (СУНМ), 
Групи української національної молоді 
(ГУНМ). Керівним органом ОУН був Провід 
українських націоналістів (ПУН). Друкова-
ним органом ОУН був місячник “Розбудова 
Нації” (1928–1934). Очолював ОУН Є. Коно-
валець до своєї загибелі 23 травня 1938 р. у  
м. Роттердамі. На Конгресі Українських на-
ціоналістів було прийнято Постанови Ве-
ликого збору Організації українських наці-
оналістів (КУН) та Устрій Організації 
українських націоналістів. У Постановах 
розгля дались питання державного устрою та 
державної влади майбутньої Української дер-
жави, детально визначались напрями зовніш-
ньої та внутрішньої політики України.

Оферент — фізична або юридична осо-
ба, яка виступає з офертою, як правило, про-
давець, який заявляє про своє бажання про-
дати товар, послуги на певних умовах.

Оферта (лат. offero — пропоную; англ. 
offer) — письмова або усна пропозиція одні-
єї особи (оферента), адресована одній або 
кільком конкретним особам (акцептантам), 
яка досить виразно висловлює намір особи, 
яка зробила пропозицію про укладення до-
говору з адресатом, який прийме пропози-
цію. О. повинна містити істотні умови дого-
вору. Якщо О. прийнята (акцептована), про 
що акцептант повинен оповістити оферента 
письмово, то угода сторін набуває офіційну 
силу, вступає в дію. О. має певний, зазначе-
ний у ній, термін дії. 

Оферта вільна — попередня пропози-
ція продавця товарів кільком покупцям при-
дбати товар із зазначенням строку зворотної 
відповіді для укладення наступного догово-
ру. О. в. застосовується здебільшого для ви-
вчення ринку й формування попиту.

Оферта тверда — письмова пропозиція 
продавця товару одному або кільком покуп-
цям щодо продажу певної партії товару на 
певних умовах із зазначенням строків. У разі 
прийняття покупцем (акцептантом) умов 
договору та його письмового підтвердження 
оферта набуває сили договору.

Офіційна інформація органів дер-
жавної влади та органів місцевого са-
моврядування — офіційна документована 
інформація, створена у процесі діяльності 
органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, яка доводиться до відо-
ма населення в порядку, встановленому Кон-
ституцією України, Законами України “Про 
інформацію”, “Про доступ до публічної ін-
формації” та “Про порядок висвітлення ді-
яльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засоба-
ми масової інформації”.

Офіційне друковане видання — ви-
значений в установленому порядку друкова-
ний засіб масової інформації, офіційне опри-
люднення в якому нормативно-правового 
акта гарантує йому повне і точне відтворен-
ня прийнятого тексту та має значення для 
визначення строку набрання ним чинності. 
О. д. в. є: журнали “Офіційний вісник Украї-
ни”, “Відомості Верховної Ради України”,  
газета “Урядовий кур’єр”.

Офіційний документ — документ, 
складений, виданий, засвідчений з дотри-
манням визначених законодавством норм 
уповноваженою особою, якій законодав-
ством надано право у зв’язку з її професій-
ною чи службовою діяльністю складати, ви-
давати, засвідчувати певні види документів, 
що підтверджує чи посвідчує певні події, 
явища або факти і який містить передбачені 
законодавством реквізити та відомості.

Офіційний спостерігач — офіційний 
представник від: а) політичної партії, вибор-
чого блоку політичних партій, кандидати від 
яких до складу виборних органів або на ви-
борні посади зареєстровані у виборчому 
окрузі; б) кандидата в народні депутати 
України, зареєстрованого в одномандатному 
виборчому окрузі; в) іноземних держав і 
міжнародних організацій. О. с. наділений 
повноваженнями спостерігати за здійснен-
ням виборчих процедур і фіксувати виявле-
ні порушення виборчого законодавства під 
час виборів.

Офіційні друковані видання органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування — видання, які спеціаль-
но видаються органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування (відо-
мості, бюлетені, збірники, інформаційні 
листки тощо) для інформування про свою 
діяльність.

Оффсет — угода, що передбачає як об-
мін товарами і послугами, так і надання 
можливості вкладати капітал в обмін різного 
роду послуг і пільг (напр., поставки вузлів і 
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деталей в межах угод промисловій коопера-
ції).

Офшор (англ. offshore — поза бере-
гом) — термін, що застосовується для світо-
вих фінансових центрів, а також деяких ви-
дів банківських операцій. Офшорні центри 
залучають іноземний капітал шляхом надан-
ня спеціальних податкових та інших пільг 
іноземним компаніям, зареєстрованим у 
країні розташування центру. Центрами “О.” 
називають такі, де кредитні установи (націо-
нальні та іноземні) здійснюють операції з 
нерезидентами в іноземній для даної країни 
валюті. Внутрішній ринок позикових капіта-
лів ізолюється від зовнішнього шляхом від-
ділення рахунків резидентів від рахунків не-
резидентів, надання останнім податкових 
пільг аж до повного звільнення від оподат-
кування, звільнення від валютного контро-
лю тощо. Кредитні установи, що знаходять-
ся в центрі “О.”, користуються територією 
країни для проведення операцій за її межа-
ми, але не є інтегральною частиною націо-
нальної економіки. Терміном “О.” також на-
зивають компанії міжнародного права, що 
діють у т. зв. податкових гаванях.

Офшорна зона — країна чи регіон, у 
якому встановлено пільги (зокрема низькі 
податки), що викликає зрозумілий інтерес 
закордонних підприємств.

Офшорна компанія — іноземна компа-
нія, зареєстрована в якому-небудь офшорно-
му центрі держави, що надає їй особливі 
пільги. Такі компанії мають право роботи 
тільки за кордоном за місцем своєї реєстра-
ції. Невеликі країни заохочують створення 
на своїй території О. к., щоб розвивати оф-
шорний бізнес, що приносить цим країнам 
додатковий дохід.

Охлократія (від гр. ochlos — натовп і 
kratos — влада) — суспільний лад, за якого 
панує натовп, що, не будучи організованим, 
не спроможний втримати й використати 
владу в інтересах усіх. Закони суттєво втра-
чають свою силу і чинність, усе визначають 
рухливі і мінливі настрої натовпу або тих, 
хто на нього впливає, хто ним маніпулює: 
політиків, громадських, політичних діячів — 
демагогів, маніпуляторів. Позірна демокра-
тія за таких умов часто скидається на авто-
кратію, диктатуру, тиранію. Найчастіше О. 
виникає в суспільстві, яке переживає кризу, 
трансформується, коли державне регулю-
вання усіх процесів слабне, а громадянське 
суспільство ще недостатньо сформоване. 
Термін “О.” запровадив Аристотель на по-
значення періодів влади, коли вона перехо-
дила до повсталого народу, який, однак, че-

рез непідготовленість і неорганізованість не 
міг її утримати.

Охорона державної таємниці — ком-
плекс організаційно-правових, інженер но-
техніч них, криптографічних та оператив но-
розшукових заходів, спрямованих на запобі-
гання розголошенню секретної інфор ма ції та 
втратам її матеріальних носіїв.

Охорона культурної спадщини — си-
стема правових, організаційних, фінансових, 
матеріально-технічних, містобудівних, інфор-
маційних та інших заходів з обліку (виявлен-
ня, наукове вивчення, класифікація, держав-
на реєстрація), запобігання руйнуванню або 
заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збе-
реження, утримання, відповідного викорис-
тання, консервації, реставрації, ремонту, реа-
білітації, пристосування та музеєфікації 
об’єктів культурної спадщини.

Охорона права на інформацію. Пра-
во на інформацію охороняється законом. 
Держава гарантує всім суб’єктам інформа-
ційних відносин рівні права і можливості до-
ступу до інформації. Ніхто не може обмежу-
вати права особи у виборі форм і джерел 
одержання інформації, за винятком випад-
ків, передбачених законом. Суб’єкт інформа-
ційних відносин може вимагати усунення 
будь-яких порушень його права на інформа-
цію. Забороняється вилучення і знищення 
друкованих видань, експонатів, інформацій-
них банків, документів з архівних, бібліотеч-
них, музейних фондів, крім встановлених за-
коном випадків або на підставі рішення суду. 

Охорона праці — сукупність законо-
давчих актів, технічних, організаційних, лі-
кувальних, гігієнічних та інших заходів і за-
собів, спрямованих на безпеку, збереження 
здоров’я і працездатності людини в процесі 
праці.

Охоронна розписка — 1) форма гаран-
тій експортера на випадок неплатоспромож-
ності покупця. Відбиває відношення між 
двома особами. Одна (довірник) передає 
другій (довіреній) товари або інші цінності, 
залишаючи за собою право власності; 2) до-
кумент, що підтверджує прийняття майна на 
зберігання однією господарською організа-
цією від іншої або одним громадянином від 
іншого. О. р. можна оформити правовідно-
сини щодо зберігання речей. Зокрема, О. р. 
видають, коли покупець, що придбав товар, 
залишає його тимчасово на зберігання у про-
давця. Але закон забороняє використовува-
ти О. р. з метою приховування авансування 
(комерційне кредитування) продавця-під-
приємця, якщо товар, який нібито залишив 
покупець згідно з О. р., насправді продавець-
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підприємець ще не виготовив і покупець не 
прийняв його.

Оцінка — ретельний аналіз програми з 
метою визначення її вартості та внесення 
будь-яких необхідних адміністративних чи 
політичних змін.

Оцінка підтримки — тип оцінювання, 
що вивчає контекст чи середовище, в якому 
розміщені програми. О. п. прагне дослідити 
стан, джерела й основу підтримки для про-
грам. Її мета — визначити обізнаність грома-
дян із програмами. Вона також досліджує 
мотиви людей, які підтримують чи заперечу-
ють програми, і прагне визначити, чи зале-
жить підтримка — або ж її брак — від про-
грамних цілей, методів виконання програми 
і штату її виконавців. Важливий аспект 
О. ц. — відображення розподілу підтримки.

Оцінка результату — розгляд впливу 
програм і умов з метою вичерпної оцінки: 
1) цілі програм мають бути розумно визначе-
ні, щоб можна було виміряти їхнє досягнен-
ня; 2) має існувати згода фахівців з ухвален-
ня постанов щодо цілей та їхньої інтерпрета-
ції. Покажчики програмних цілей мають 
бути дієвим і надійним мірилом. О. р. — час-
тина політичної теорії.

Оцінне мислення — вміння аналізува-
ти і критично оцінювати аргументи та дока-
зи (напр., збирати й інтерпретувати дані та 
інформацію, генерувати і перевіряти гіпоте-
зи, синтезувати і систематизувати інформа-
цію). У масштабі організації О. м. є одним із 
різновидів рефлексивної практики, що пе-
редбачає використання систематично зібра-
них даних для інформування про організа-
ційну діяльність. Ключові компоненти О. м. 
включають: формулювання питань та визна-
чення даних, які необхідні для з’ясування 
цих питань; збір відповідних даних за пев-
ною системою/методологічними підходами; 
аналіз даних; поширення результатів прове-
деного дослідження; розробка стратегій для 
подальшої роботи і результати оцінювання 
проекту чи програми. 

Оцінюваність — ступінь, щодо якого ді-
яльність проекту чи програми може бути 
оцінена в достовірний та надійний спосіб.

Оцінювання — 1) процес, який може 
бути несистемним, зі збору інформації, її 
аналізу та формування суджень на його 
основі; 2) систематичне і об’єк тивне дослі-
дження, що може проводитися на різних ета-
пах проекту чи програми (проектування, 
впровадження, завершення). Метою О. є ви-
значення ступеня досягнення цілей, рівня 
розвитку, ефективності, результативності, 
впливу та стійкості результатів П/П. О. на-

дає інформацію, що є достовірною і корис-
ною, дає змогу інтегрувати засвоєні уроки та 
залучити до процесу прийняття рішень як 
бенефіціарів, так і донорів, слугує основою 
для управлінських рішень, удосконалення 
проекту чи програми. 

Оцінювання/передоцінювання — 
оці ню вання, що проводять до початку впро-
вадження проекту чи програми. Мета цього 
типу оцінювання: чи правильно було визна-
чено проблему, на вирішення якої спрямова-
но проект чи програму, чи відповідають цілі 
проекту або програми та способи їх досяг-
нення потребам, чи достатніми є наявні ре-
сурси та чи правильна логіка закладена в 
процес досягнення змін.

Оцінювання ex-post/постоцінюван-
ня — різновид оцінювання, що проводиться 
через кілька років після завершення проекту 
чи програми. Оцінювання ex-post має на 
меті з’ясувати, які фактори вплинули на до-
сягнення/недосягнення успіху, оцінити ста-
лість результатів та впливу проекту чи про-
грами, а також надати рекомендації для 
майбутніх проекту чи програми. Таке оці-
ню вання загалом ставить перед собою 
більш широкий спектр питань порівняно з 
підсумковим оцінюванням, яке частіше сфо-
кусоване на визначенні результативності 
проекту чи програми.

Оцінювання впливу — систематичне 
вивчення змін, які стали наслідком конкрет-
них заходів, здійснених в межах проекту чи 
програми. Як правило, О. в. включає в себе 
збір вихідних даних для групи втручання та 
контрольної групи на початку проекту чи 
програми, а також збір даних після завер-
шення проекту чи програми.

Оцінювання процесу — різновид оці-
нювання, який сфокусований на процесі ре-
алізації проекту чи програми та включає в 
себе оцінювання доступу до послуг, їх якість, 
рівень задоволеності споживачів, підхід до 
управління проекту чи програми тощо. О. п. 
може дати розуміння культурного, соці-
ально-політичного, юридичного, економіч-
ного контекстів, що можуть вплинути на 
імплементацію проекту чи програми. 

Оцінювання результатів — оцінюван-
ня, що визначає, наскільки заходи проекту 
чи програми вплинули на досягнення цілей, 
а також до яких запланованих і незапланова-
них кінцевих результатів привела програма.

Оцінювання результатів службової 
діяльності. Результати службової діяль-
ності державних службовців щороку підля-
гають оцінюванню для визначення якості 
виконання поставлених завдань, а також з 
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метою прийняття рішення щодо преміюван-
ня, планування їхньої кар’єри, виявлення 
потреби у професійному навчанні. О. р. с. д. 
проводиться на підставі показників резуль-
тативності, ефективності та якості, визначе-
них з урахуванням посадових обов’язків дер-
жавного службовця, а також дотримання 
ним правил етичної поведінки та вимог за-
конодавства у сфері запобігання корупції. За 
результатами оцінювання службової діяль-
ності державного службовця йому виставля-
ється негативна, позитивна або відмінна 
оцінка з її обґрунтуванням. У разі отриман-
ня державним службовцем негативної оцін-
ки не раніше ніж через три місяці прово-
диться повторне оцінювання результатів 
його службової діяльності.

Оцінювання роботи — аналіз роботи з 
погляду її функцій, обов’язків і відповідаль-
ності. Є чотири основні типи оцінювання: 
1) порівняння чинників, тобто опис еталон-
ної роботи з урахуванням дії окремих чинни-
ків, зважуваних для визначення їхнього від-
носного впливу. Оцінювану роботу розклада-
ють і визначають чинники, що діють в 
окремих її фазах, а потім порівнюють їх із 
зваженими чинниками еталонної роботи. 
Вартість кожного чинника підсумовують для 
встановлення відносної цінності всієї роботи; 
2) класифікаційний опис — класифікація схо-
жих робіт через порівняння даної роботи з 
призначенням і характерними обов’язками, 
визначеними для кожного рівня класифіка-
ції; 3) рейтинг — кожному різновиду роботи 
відповідають певні точки на шкалі зважених 
чинників; відповідальність за певну роботу 
чинник за чинником порівнюють із шкалою 
компенсаційних чинників; 4) рангування — 
визначення відносної вартості роботи за її 
місцем у класифікації всіх робіт: від найвід-
повідальніших до найлегших.

Оцінювання, спрямоване на вико-
ристання — об’єднання оцінювачів, фахів-
ців з ухвалення постанов і споживачів ін-
формації в активно-реактивно-адаптивному 
процесі, де всі учасники поділяють відпові-
дальність за творчу розробку й неухильне 
запровадження оцінювання, яке сприятиме 
подальшій роботі. Оцінювачу рекомендуєть-
ся працювати з політиками й керівниками 
програм, аби наперед визначити програмні 
цілі, виробничі показники та потенційне 
споживання інформації.

Очищення влади (люстрація) — це 
встановлена законом або рішенням суду за-
борона окремим фізичним особам обіймати 
певні посади (перебувати на службі) (далі — 
посади) (крім виборних посад) в органах 
державної влади та органах місцевого само-
врядування. О. в. (люстрація) здійснюється 
з метою недопущення до участі в управлінні 
державними справами осіб, які своїми рі-
шеннями, діями чи бездіяльністю здійсню-
вали заходи (та/або сприяли їх здійснен-
ню), спрямовані на узурпацію влади Прези-
дентом України Віктором Януковичем, 
підрив основ національної безпеки і оборо-
ни України або протиправне порушення 
прав і свобод людини, і ґрунтується на 
принципах:

• верховенства права та законності;
• відкритості, прозорості та публічності;
• презумпції невинуватості;
• індивідуальної відповідальності;
• гарантування права на захист.
Ощадний внесок — грошові кошти, 

внесені фізичними особами на зберігання в 
банки та ощадні установи з метою зберіган-
ня і отримання відсотків. О. в. може бути 
терміновим і до запитання. Функцію О. в. 
виконує також і частина вкладів до запи-
тання.

Ощадний внесок
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Паблік рилейшнз (англ. public rela-
tions — суспільні відносини) — некомерційні 
відносини з громадськістю, створення пози-
тивного враження про виробника товарів 
або послуг не тільки серед потенційних кліє-
нтів, але й у преси, різних громадських орга-
нізацій, виборних установ. Відносини забез-
печуються шляхом формування сприятли-
вого образу фірми — іміджу. Основні заходи: 
прес-конфе ренції щодо підприємства; пре-
стижна реклама фірми, що пропагує її діяль-
ність в цілому, стиль управління, роботу з 
кадрами, охорону навколишнього середови-
ща тощо; некомерційні статті, теле- і радіо-
передачі; різноманітна громадська, благодій-
на діяльність на підтримку різних осіб, уста-
нов та організацій; різні ювілейні заходи; 
щорічні звіти про діяльність фірми; фірмові 
журнали.

Пабліситі (англ. publisity — публічність, 
гласність) — 1) популярність (фірми, торго-
вої марки); 2) реклама, пропаганда, вплив на 
споживачів з метою збільшення попиту на 
товари і послуги за допомогою реклами, пу-
блікацій і передач у засобах масової інфор-
мації, продажу зразків за пільговими цінами, 
роздачі сувенірів, інших методів і засобів 
стимулювання попиту.

Павільйон — будова, що має торговий 
зал і розрахована на одне або кілька робочих 
місць.

Пагамент — платіж за товари, послуги 
готівкою.

Падаючий попит — попит, що має стій-
ку тенденцію до зниження.

Падіння курсу — зниження курсу цін-
них паперів, валюти у зв’язку зі зміною 
кон’юнктури ринку.

Паєнагромадження — частина пайово-
го внеску, внесена членом кооперативу на 
певну дату.

Пай — грошовий внесок або частка в за-
гальному капіталі фірми, компанії, товари-

ства, кооперативу, яка припадає на певну фі-
зичну або юридичну особу, з якою пов’язані 
певні майнові права і обов’язки. Від величи-
ни П. залежать дохід, дивіденди, одержувані 
пайовиком, і та частина майна або грошових 
коштів, яку він отримує при ліквідації ком-
панії. Пайові внески утворюють пайовий 
фонд компанії, кооперативу.

Пай кооперативний — майновий вне-
сок членів кооперативних організацій, який 
разом з іншими коштами — членськими вне-
сками цільового призначення є матеріальною 
основою початкової діяльності кооперативу. 
П. к. повертається членові коопе ра тивної ор-
ганізації у разі його виходу або виключення з 
організації на відміну від вступних внесків та 
внесків цільового призначення, які залиша-
ються в кооперативі.

Пайовий фонд — сума пайових внесків 
компанії, підприємства, фірми, кооперативу, 
товариства. Фіксується у пайовому свідо-
цтві. Величина паю зумовлює дивіденди, які 
одержує кожний пайовик залежно від суми 
внесеного ним паю.

Пайовик — громадянин і (або) юридична 
особа, яка внесла пай і стала в зв’язку з цим 
членом товариства (кооперативу, товариства 
або іншої організації), в яке внесено пай.

Пакгауз — складське приміщення для 
тимчасового зберігання вантажів при мит-
ницях, залізничних станціях тощо.

Пакет акцій — наявність у власності од-
ного і того самого акціонера в кількості біль-
ше, ніж одна акція, одного і того самого емі-
тента.

Пакет дисків — комплект з кількох маг-
нітних дисків — носіїв інформації.

Пакет цінних паперів — партія цінних 
паперів на велику суму.

Пакотильний товар — товар низької 
якості.

Пакт (лат. pactum — договір, угода) — 
одне з найменувань міжнародного договору 

П
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(напр., Міжнародний пакт про громадян-
ські і політичні права, Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права 
та ін.).

Паланка — адміністративно-територіа-
льна одиниця Вольностей Війська Запорозь-
кого Низового в період Нової Січі (1734–
1775). Виникнення П. зумовлене збільшен-
ням території та чисельності населення, що 
ускладнило управління з єдиного центру — 
Коша Запорозької Січі. Уся територія Воль-
ностей поділялася на три П. на Правобереж-
жі — Бугогардівську, Інгульську (Перевізь-
ку), Кодацьку та п’ять на лівому березі 
Дніпра — Протовчанську (Личківську), 
Орільську, Самарську, Кальміуську, Прогно-
їнську. Існують епізодичні згадки про Єлан-
чицьку та Барвінківську П. Управління П. 
здійснювала старшина: паланковий полков-
ник, осавул, писар, підписарій, підосавулій, 
хорунжий, яких спочатку обирали, а з 50-х 
років призначав Кіш Запорозької Січі. П. 
старшина організовувала оборону П., охоро-
ну кордонів, розвідку, здійснювала судочин-
ство, стягувала податки, їй підпорядковува-
лися як козаки, так і цивільне населення. До 
П. клейнодів належали пернач, печатка і 
прапор. П. називався адміністративним цен-
тром — огороджена частоколом садиба, в 
приміщеннях якої розташовувалася старши-
на і невеликий військовий загін із 50–70 ко-
заків. Звідси, напевно, походить і назва, яка 
в перекладі з турецької мови означає: неве-
лика фортеця з гарнізоном. П. називався ад-
міністративний центр Запорозької Січі. Цю 
саму назву зберегли за адміністративним 
центром і козаки Задунайської Січі. 

Палата — 1) назва представницьких ор-
ганів державної влади або окремих їх скла-
дових частин; 2) найрізноманітніші органи 
(напр., торгово-промислова П., ліцензійна П. 
тощо).

Палата громад — назва нижніх палат 
парламенту в Великобританії і Канаді.

Палата депутатів — назва однопалат-
ного парламенту Греції і нижніх палат пар-
ламентів Болівії, Бразилії, Венесуели, Домі-
ніканської Республіки, Італії, Колумбії, 
Мексики, Нікарагуа, Румунії, Чехії, Чилі.

Палата представників — 1) назва ниж-
ніх палат парламентів Австралії, Бельгії, Ко-
лумбії, США, Філіппін, Ямайки, Японії та 
деяких інших країн; 2) назва однопалатного 
парламенту Мальти, Нової Зеландії та Па-
рагваю.

Палатка — збірно-розбірна конструкція, 
оснащена прилавком, яка не має торгового 
залу.

Паливно-енергетичний комплекс — 
комплекс базових галузей промисловості, 
які виробляють паливно-енергетичні ресур-
си. П.-е. к. об’єднує виробничу діяльність 
електроенергетики, нафтової та нафтопере-
робної, газової, вугільної, сланцевої і 
торф’яної промисловості.

Пам’ятка культурної спадщини — 
об’єкт культурної спадщини, який занесено 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України.

Пам’ятки всесвітнього значення — 
пам’ятки (комплекси пам’яток) культурної 
спадщини національного значення, внесені 
до Списку всесвітньої культурної і природ-
ної спадщини ЮНЕСКО відповідно до кри-
теріїв, встановлених ЮНЕСКО.

Пам’ятки місцевого значення — 
об’єкти культурної спадщини, які відповіда-
ють встановленим для пам’яток місцевого 
значення критеріям і занесені до Державно-
го реєстру нерухомих пам’яток України.

Пам’ятки національного значення — 
об’єкти культурної спадщини, які відповіда-
ють встановленим для пам’яток національ-
ного значення критеріям і занесені до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток 
України.

Паніка (грец. panicon — несвідомий 
жах) — ірраціональні і неконтрольовані ко-
лективні вчинки людей, сум’яття, розгубле-
ність, страх, що охоплюють людину або без-
ліч людей перед реальною чи уявною небез-
пекою. 

Пануюча культура — культура біль-
шості або панівних класів. Це загальні, уні-
фіковані форми культури, які властиві вели-
ким суспільствам, націям або народам у ці-
лому. Спільна історія, умови проживання, 
особливості побуту призводять до виник-
нення спільних соціально-психологічних 
рис народу, які називають менталітетом.

Папетто — срібна монета Папської об-
ласті, карбувалася в 1754–1866 рр.

Парадигма (від грец. paradeigma — при-
клад, зразок) — сукупність філософських, 
загальнотеоретичних, методологічних, світо-
глядних, наукових, управлінських та інших 
настанов, які сформувалися історично і при-
йняті у певній спільноті як зразок, норма, 
стандарт вирішення проблем; система основ-
них наукових досягнень (теорій, методів), 
згідно з якими організовується дослідниць-
ка практика в конкретній сфері знань у пев-
ний період (напр., відправна П. досліджен-
ня); висхідна концептуальна схема чи мо-
дель у постановці проблеми та її вирішенні. 
Термін “П.” у філософію науки вперше ввів 
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позитивіст Р. Бергман, але справжній пріо-
ритет у використанні і поширенні цього тер-
міна належить Т. Куну. У своїй книзі “Струк-
тура наукових революцій” (1962) він виді-
лив два основних аспекти П.: епістемічний і 
соціальний. В епістемічному плані П. являє 
собою сукупність фундаментальних знань, 
цінностей, переконань і технічних прийомів, 
що виступають як зразок наукової діяльнос-
ті (за Куном — “дисциплінарна матриця”). У 
соціальному плані П. характеризується тим, 
що її поділяє конкретне наукове співтовари-
ство, цілісність і межі якого вона визначає. 
До структури П. входять: 1) символічні уза-
гальнення, формальний апарат і мова, харак-
терні для конкретної наукової дисципліни; 
2) метафізичні компоненти, фундаментальні 
теоретичні й методологічні принципи світо-
бачення; 3) цінності, що задають пануючі 
ідеали і норми побудови та обґрунтування 
наукового знання.

Параметр — 1) показник, величина яко-
го значно впливає на економічні процеси; 
2) величина, що зберігає стале значення 
лише в умовах розв’язання даного завдання; 
3) величина, що нею характеризують влас-
тивість, розмір, форму, інші споживчі якості 
товару, пристрою тощо.

Параметри ефективності — найваж-
ливіші параметри функціонування системи, 
що дають змогу оцінити якість вирішення 
проблеми і досягнення поставлених перед 
системою цілей.

Парасолька податкова — перенесення 
наперед збитків минулих років для захисту 
поточних і майбутніх доходів від податків 
шляхом зменшення доходів на величину 
збитків.

Парасолька цін — підтримка цін, вста-
новлених фірмою-лідером, товарним моно-
полістом.

Параф — 1) розчерк у підписі; 2) скоро-
чений підпис, ініціали.

Парафія — 1) церковна громада — пер-
винна (нижча) адміністративно-територіа-
льна одиниця, юридична особа, що об’єднує 
віруючих. Керівний орган — церковна рада; 
2) переносно — юридичні, адміністративно-
територіальні одиниці, організації — сфера 
впливу окремих осіб.

Парафування — форма підтвердження 
згоди з виробленим у результаті переговорів 
текстом договору шляхом нанесення пред-
ставниками сторін своїх ініціалів у кінці тек-
сту, а іноді на кожній його сторінці.

Паритет (лат. paritas — рівність) — рів-
ноцінність, рівність, рівне ставлення, одна-
кове становище: 1) рівність, принцип рівно-

го представництва сторін; 2) рівноцінність 
двох або кількох цілей, факторів, засобів, 
рівність прав і обов’язків, платежів, станови-
ще на ринку різних економічних суб’єктів; 
3) співвідношення між грошовими одиниця-
ми різних країн, яке встановлюється або за 
їх золотим змістом або за купівельною спро-
можністю. В останньому випадку П. стано-
вить товарний курс валюти або П. купівель-
ної спроможності.

Паритет валютний — законодавче 
встановлене співвідношення між двома ва-
лютами, яке є основою валютного курсу. У 
часи існування золотого стандарту поняття 
П. в. визначалося золотим вмістом валют. 
П. в. у сучасних умовах визначається на під-
ставі спеціальних прав запозичення (СПЗ) 
та за купівельною спроможністю валют.

Паритет купівельної спроможності — 
визначене співвідношення вартості асорти-
ментного набору товару або вартості послуг, 
згрупованих за певними споживчими і вар-
тісними ознаками певної країни до аналогіч-
ного набору товарів і послуг інших країн, що 
вимірюється співвідношенням валютних кур-
сів (паритетом валют). П. к. с. визначається 
(оцінюється) за так званою формулою Паше 
на основі міжнародних індексів цін.

Паритетна ціна — ціна на с.-г. продук-
цію, що дає можливість с.-г. виробнику за 
визначений державою обсяг продукції одер-
жувати грошовий дохід, достатній для купів-
лі необхідного набору інших товарів і по-
слуг.

Паритетний принцип — принцип між-
народних відносин, що означає договірне 
зобов’язання встановити для іноземних гро-
мадян і юридичних осіб такий самий право-
вий режим, яким користуються громадяни і 
юридичні особи даної держави. П. п. зрівнює 
права іноземців з правами громадян даної 
країни.

Паритетний суд — в деяких державах 
погоджувальний орган, заснований для ви-
рішення трудових та інших спорів.

Парі — заснована на ризику і укладена 
між двома або кількома особами, як фізич-
ними, так і юридичними, угода про виграш, 
результат якої залежить від обставини, щодо 
якої невідомо, настане вона чи ні.

Паркет — біржа, на якій усі операції з 
цінними паперами здійснюються за посеред-
ництва офіційних біржових маклерів. П. від-
різняється від Куліси, де такі операції прово-
дяться без посередництва.

Парламент (фр. parlement від parler — го-
ворити, англ. parliament) — вищий представ-
ницький і законодавчий орган в демократич-
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них державах. П. як власне найменування для 
позначення вищого представницького органу 
застосовується у Великобританії, Франції, 
Італії, Канаді, Бельгії та ін.; в США і біль-
шості країн Латинської Америки П. назива-
ється конгресом, в РФ — Федеральними 
Зборами, в Литві і Латвії — сеймом тощо. 
Розрізняють однопалатну і двопалатну 
структуру.

Парламентаризм — система державно-
го устрою, що характеризується чітким роз-
поділом законодавчої і виконавчої функцій 
при формальному верховенстві представ-
ницького законодавчого органу — парламен-
ту по відношенню до інших державних орга-
нів. При П. уряд формується парламентом і 
відповідально перед ним.

Парламентарна (конституційна) мо-
нархія — монархія, в якій влада монарха в 
усіх сферах здійснення державної влади сут-
тєво обмежується; йому надаються лише 
формальний статус глави держави й ви-
ключно представницькі повноваження.

Парламентська відповідальність 
уряду — форма відносин між законодавчою 
та виконавчою гілками влади, властива пар-
ламентським республікам, що характеризу-
ється значною залежністю уряду від рішень 
парламенту, а функціонування уряду мож-
ливе лише за підтримки більшості депутатів. 
За такої системи відмова парламенту у дові-
рі уряду спричиняє його відставку або до-
строковий розпуск парламенту, оголошення 
нових виборів з наступним новим призна-
ченням уряду.

Парламентська опозиція (лат. 
oppositio — протиставлення) — група депута-
тів парламенту або парламентська фракція 
партії, яка не бере участі у формуванні уря-
ду, але виступає за низкою принципових пи-
тань проти урядової політики. В деяких дер-
жавах (напр., у Великобританії) регламенти 
парламентів або норми звичаєвого права за-
кріплюють особливий статус і права П. о., 
зокрема, встановлюють квоту представни-
цтва членів парламентської опозиції в орга-
нах парламенту (або його палати), встанов-
люють особливу платню її лідеру.

Парламентська республіка — різно-
вид республіки, парламент якої володіє ви-
щою державною владою. Він є не тільки ви-
щим представницьким законодавчим орга-
ном країни, а й формує органи виконавчої 
влади (обирає президента, віце-президента 
або прем’єр-міністра). Положення виконав-
чої влади залежить від рішення парламенту. 
Такий виконавчий орган отримав назву від-
повідального (перед парламентом) уряду.

Парламентська сесія (лат. sessio — за-
сідання) — період часу, протягом якого від-
буваються пленарні засідання парламенту 
(палат парламенту) і його комісій. Кількість 
чергових П. с. протягом кожного року вста-
новлюється законом або звичаєм. П. с., що 
скликаються в незвичайний час, називають-
ся надзвичайними (позачерговими, екстра-
ординарними). 

Парламентська фракція — об’єднання 
депутатів, які належать до однієї партії в 
парламенті або палаті парламенту. П. ф. 
пов’язана партійною дисципліною та очолю-
ється особливими органами. Перед особливо 
важливими голосуваннями проходять нара-
ди П. ф. Питання створення і діяльності 
П. ф. регулюються регламентом парламенту 
або його палат. 

Парламентське право — система 
конституційно-правових норм, які регулю-
ють статус і організацію парламенту, поря-
док його формування і діяльності, ведення 
пленарних засідань, прийняття ним рішень, 
голосування, формування органів виконав-
чої влади, перебіг законодавчих процедур, 
прийняття актів, здійснення контрольних 
повноважень тощо. П. п. утворює самостійну 
галузь національної системи права: при цьо-
му у федеративній державі П. п. утворене 
нормами як федерального законодавства, 
так і законодавства суб’єктів федерації. У 
зв’язку з розвитком різних міждержавних і 
наддержавних представницьких інститутів 
розвивається і П. п. в рамках міжнародного 
права. Основними джерелами П. п. є консти-
туція, закони, регламенти та інші акти пар-
ламенту, традиції, звичаї, а також у деяких 
випадках акти глави держави і виконавчої 
влади. Найважливіші питання організації і 
діяльності парламенту регулюються консти-
туцією. В основному законі країни, як пра-
вило, містяться норми, які встановлюють 
місце і роль парламенту в системі органів 
державної влади, відносини парламенту з 
главою держави та урядом, з суб’єктами пра-
ва законодавчої ініціативи.

Парламентський (депутатський) 
іму нітет — недоторканність депутатів пар-
ламентів, а іноді й інших представницьких 
органів влади; означає заборону арешту або 
притягнення до судової відповідальності 
депутата за будь-які його дії, в т. ч. за дії, 
вчинені ним при невиконанні парламент-
ських обов’язків. Імунітетом депутат ко-
ристується тільки на час дії депутатського 
мандата. Депутат може бути позбавлений 
недоторканності палатою, членом якої він 
є. Після закінчення терміну парламент-
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ського мандата колишній депутат може 
бути притягнутий до судової відповідаль-
ності за дії, які він скоїв раніше і за що не 
переслідувався завдяки своїй недоторкан-
ності.

Парламентський контроль — форма 
державного контролю за діяльністю уряду з 
боку законодавчого органу. П. к. за виконав-
чою владою має політичний характер — 
спрямований на політичну діяльність уряду 
та його членів.

Парламентські дебати (дебати) — 
одна з форм діяльності парламенту, що пред-
ставляє собою обговорення депутатами за-
конопроектів чи проектів. П. д. проводяться 
в порядку, що встановлюється регламентом 
парламенту.

Парламентські комісії — допоміжні 
органи, що створюються парламентами 
(в кожній з палат або спільно обома палата-
ми — об’єднані парламентські комісії). За-
лежно від терміну повноважень, предметів 
ведення та обсягу компетенції законодавчі 
П. к. підрозділяються на постійні (створю-
ються на весь термін повноважень парла-
менту), тимчасові, спеціалізовані. У біль-
шості держав (США, Франція, Італія, ФРН, 
Фінляндія та ін.) парламенти утворюють по-
стійні законодавчі парламентські комісії, 
причому, як правило, ці комісії спеціалізу-
ються (економічні, фінансові, сільськогоспо-
дарські, військові тощо). Тимчасові комісії 
(найчастіше неспеціалізовані) створюються 
для розгляду конкретного питання. Палата 
громад Великобританії утворює постійні ко-
місії неспеціалізованого характеру (т. зв. ко-
мітети А, В, С, D і т. д.). У США, Італії та ін-
ших державах практикується створення 
П. к., наділених дуже широкими повнова-
женнями.

Парламентські питання — одна з 
форм контролю парламенту над діяльністю 
уряду в парламентарних державах. П. п. мо-
жуть бути задані депутатами письмово і 
усно. Регламент парламенту встановлює 
правила допустимості і порядок їх внесення, 
а також терміни, в які уряд або окремі міні-
стри повинні надати відповідь на поставлені 
перед ними питання. За загальним правилом 
відповідь на П. п. дається в тій же формі 
(письмовій або усній), в якій воно було по-
ставлено. 

Парламентські скликання — термін 
повноважень (номінальний або фактичний) 
певного представницького органу влади. У 
багатьох державах нумерація П. с. ведеться 
з моменту заснування відповідного пред-
ставницького органу.

Парламентські слухання — одна з 
форм діяльності парламенту, що являє со-
бою заслуховування думок членів парламен-
ту, державних і громадських діячів, а також 
експертів з конкретного законопроекту чи 
іншого питання, яке входить у компетенцію 
парламенту на пленарному засіданні парла-
менту або його палати. Розрізняють відкриті 
(публічні) та закриті П. с. За результатами 
можуть бути прийняті рішення (рекоменда-
ції) з обговорюваних питань.

Парламентські читання — послідовні 
стадії обговорення (розгляду) законопроек-
ту в парламенті або його палаті. У різних 
парламентах число читань коливається від 
одного до чотирьох. Найпоширенішою є си-
стема, при якій існують три читання законо-
проекту. Перше читання полягає в тому, що 
голова палати лише оголошує заголовок за-
конопроекту, після чого він передається в 
постійну комісію, відповідну його профілю. 
Комісія вносить необхідні зміни і доповнен-
ня, потім законопроект з доповіддю від імені 
авторів та співдоповіддю комісії виноситься 
на пленарне засідання палати. У другому чи-
танні законопроект обговорюється вже в 
усіх деталях, при цьому голосуються по-
правки і доповнення, що вносяться депута-
тами. У третьому читанні законопроект го-
лосується в цілому, на цій стадії можливі 
лише редакційні поправки. 

Пароль — 1) особистий код користувача 
(групи користувачів), який використовуєть-
ся з метою авторизації доступу до Інформа-
ції в ЕОМ і її захисту від несанкціонованого 
доступу; 2) таємне слово (слова), що вжива-
ється з метою визначення належності певної 
особи до свого табору (організації).

Паронімія — близькі за звучанням, але 
різні за значенням слова, які в разі викорис-
тання їх у законі можуть призвести до су-
перечностей, помилок.

Партисипативна структура управ-
ління — структура управління, заснована 
на активному включенні співробітників та 
їх представників у процеси вироблення, 
прийняття й реалізації управлінських рі-
шень. Серед існуючих структур управління 
П. с. у. є пріоритетною у зв’язку з високим 
ступенем її орієнтації на ефективність та 
результативність процесу управління. Згід-
но з концепцією партисипативного управ-
ління участь співробітника в діяльності ор-
ганізації, яка виходить за межі його 
функціо нальних обов’язків, сприяє підви-
щенню ефективності управлінських рішень, 
реалізації певних вторинних потреб праців-
ника (самореалізації, самоствердження). 

Парламентський контроль
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Якщо людина із задоволенням бере участь у 
внутрішньоорганізаційній діяльності, вона 
працює з більшою віддачею, якісніше та 
продуктивніше. Таким чином, участь в 
управлінні можна розглядати як спосіб мо-
тивації, більш повне використання потенці-
алу співробітників, інструмент зниження 
плинності кадрів, конкурентну перевагу. 
Спочатку партисипативне управління 
пов’язували виключно із запровадженням 
нових методів мотивації праці. Проте нині 
його розглядають як ефективний засіб ви-
користання потенціалу людських ресурсів 
організації та його розвитку. Тому концеп-
цію партисипативного управління вже не 
можна пов’язувати лише з процесом моти-
вації, а слід розглядати як один із напрямів 
управління потенціалом організації.

Партисипативне оцінювання — різно-
вид оцінювання, за якого до проведення оці-
нювання залучаються зацікавлені сторони — 
менеджери проекту чи програми, постачаль-
ники послуг, представники партнерських 
організацій, бенефіціари. Залучення зацікав-
лених сторін відбувається на всіх етапах про-
ведення оцінювання: при плануванні, зборі та 
аналізі інформації, формулюванні висновків 
та рекомендацій, розповсюдженні результатів 
оцінювання. П. о. сфокусоване на інформа-
ційних потребах зацікавлених сторін і, в мен-
шій мірі, на потребах донорів. 

Партійна система — сукупність дію-
чих у певній країні політичних партій та 
відносини між ними, які складаються в бо-
ротьбі за державну владу та у процесі її 
здійснення.

Партійна система крайнього (поля-
ризованого) плюралізму — характеризу-
ється наявністю антисистемних партій дво-
сторонньої опозиції зліва і справа, етапом 
перманентного конфлікту між опозиціями 
зліва і справа та сильним ідеологічним роз-
межуванням між ними.

Партійна система обмеженого (по-
міркованого) плюралізму — при такій 
системі представництво у парламенті мають 
лише декілька партій, при цьому відсутні ан-
тисистемні партії двосторонньої опозиції, 
між партіями немає значної ідеологічної різ-
ниці і всім їм притаманна участь у коаліцій-
ному урядовому кабінеті.

Партія — сукупність товарів або майна, 
які спрямовуються на адресу одного одер-
жувача за одним транспортним документом 
(накладною, коносаментом тощо) відповід-
но до транспортних правил, а також переси-
лаються за однією поштовою накладною 
або переміщуються в ручній поклажі або 

багажі однієї особи, що переміщується че-
рез кордон.

Партія поставок товарів — зібраний 
(згрупований) за певними споживчими чи 
вартісними ознаками асортиментний набір 
(або окремий різновид товару) чи певна 
комплектація техніки для відправки (відван-
таження) відповідно до умов, зазначених у 
договорі.

Партія товару — 1) певна кількість то-
вару, підібрана за певними споживчими чи 
вартісними ознаками; 2) певна кількість ви-
готовленої, проданої, відправленої продукції 
(товару).

Партнер — фізична чи юридична осо-
ба — співучасник якоїсь справи, діяльності, 
договірна сторона.

Партнерство — 1) добровільна співпра-
ця двох або кількох фізичних чи юридичних 
осіб, фірм, корпорацій, регіональних, міжре-
гіональних, міждержавних організацій, що 
беруть участь у спільних справах, проектах, 
програмах. Економічне П. базується на взає-
минах сторін-партнерів з частковою участю 
капіталів, спільної праці у здійсненні певних 
операцій, проектів, програм у підприємни-
цтві на підставі дво- і багатосторонніх дого-
ворів, угод, контрактів, якими визначаються 
права, обов’язки, зобов’язання та відпові-
дальність сторін, порядок і обсяг фінансової 
участі, порядок використання та розподілу 
прибутків. Для П. передбачені більш спро-
щені, ніж для підприємства з обмеженою 
відповідальністю, правила створення, роз-
пуску, звітності. П. поширене у сфері послуг 
і дрібного бізнесу; 2) форма співробітництва 
фірм, компаній, що закріплюється протоко-
лом про П. або договором.

Партнерство заради миру (англ. Part-
nership for Peace) — програма НАТО, спря-
мована на зміцнення довіри і здійснення за-
ходів по досягненню більшої безпеки. Надає 
країнам-учасницям можливість зміцнити їх 
стосунки з НАТО. Мета програми — спільне 
планування і проведення військових на-
вчань та взаємодія з військами НАТО в та-
ких областях, як підтримка миру, проведен-
ня пошуково-рятувальних та гуманітарних 
операцій та інших на основі відповідної до-
мовленості.

Парцела — дрібна партія товару, вантажу.
Парцеляція — поділ землі на дрібні ді-

лянки (парцели).
Пасаж — 1) крита галерея з двома ряда-

ми магазинів або офісів, контор із виходами 
на сусідні вулиці; 2) окреме місце в тексті 
книги; 3) переносно — несподівана пригода, 
дивний збіг обставин.

Пасаж
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Пасив (від лат. passivus — недіяльний) — 
1) частина бухгалтерського балансу, в якому 
відображаються джерела коштів, що знахо-
дяться в розпорядженні підприємства, згру-
повані за їх належністю й призначенням. За-
соби групуються за статтями, виходячи з по-
треб управління. Так, виділяється кому 
належать засоби і для якої мети вони при-
значені; 2) сукупність боргів і зобов’язань 
підприємства (на противагу активу); 3) пе-
ревищення витрат над надходженнями.

Пасиви — суми офіційно пред’явлених 
фінансових вимог до фізичних чи юридич-
них осіб.

Пасиви балансу — одна з двох частин 
бухгалтерського балансу, в якій на певну 
дату відображено джерела утворення коштів 
підприємства, організації, установи. 

Пасиви банку — операції, завдяки 
яким банки формують свої фінансові ресур-
си у вигляді власних, залучених і емітова-
них коштів для проведення кредитних та 
інших активних операцій. Ресурси комер-
ційних банків формуються шляхом залу-
чення коштів у формі вкладів на певний пе-
ріод і на поточний рахунок, емісії кредит-
них грошей, акцептно-авальних операцій, 
уявних вкладів. Власні кошти банків ство-
рюються шляхом розміщення акцій, відра-
хувань від прибутку (див. також “Пасивні 
операції банків”).

Пасивне виборче право — право гро-
мадян бути обраними до складу виборних 
органів державної влади та місцевого само-
врядування.

Пасивний баланс — баланс, у якому 
витрати перевищують надходження.

Пасивний платіжний баланс — пла-
тіжний баланс, який характеризується пере-
вищенням платежів над надходженнями.

Пасивний торговий баланс — платіж-
ний баланс, який характеризується переви-
щенням ввезення товарів над вивезенням.

Пасивні операції банків — операції, 
за допомогою яких банки формують гро-
шові ресурси для забезпечення кредиту-
вання проектів своїх клієнтів, реалізації 
інвестиційних програм, лізингових та ін-
ших банківських операцій. Ресурси банків 
формуються також через залучення коштів 
у вигляді строкових внесків із поточних 
рахунків, емісію кредитних коштів, 
акцептно-авальні операції, випуск і розмі-
щення цінних паперів, банкнот, що здій-
снюється великими центральними (націо-
нальними) банками.

Пасивні рахунки — рахунки бухгал-
терського обліку, на яких відображені дже-

рела формування коштів і зазначається ці-
льове їх спрямування.

Паспорт (фр. passeport) — 1) у більшості 
держав офіційний документ, що засвідчує 
особу громадянина. При виїзді за кордон, як 
правило, видається закордонний паспорт; 
2) П. підприємства — документ виробничої 
структури, що містить дані про основні ви-
робничі фонди, виробничі потужності, про 
організаційно-технічний рівень, спеціаліза-
цію виробництва та інші техніко-економічні 
показники; 3) технічний П. транспортних за-
собів, технічного і технологічного обладнан-
ня, побутової техніки, що містить дані щодо 
призначення цих засобів, їх технічні та екс-
плуатаційні параметри, правила користуван-
ня та здійснення профілактики, дотримання 
техніки безпеки при експлуатації.

Паспорт бюджетної програми — до-
кумент, що визначає мету, завдання, напря-
ми використання бюджетних коштів, відпо-
відальних виконавців, результативні показ-
ники та інші характеристики бюджетної 
програми відповідно до бюджетного призна-
чення, встановленого законом про Держав-
ний бюджет України (рішенням про місце-
вий бюджет).

Паспорт посади — документ, що скла-
дається з 5 сторінок (А-4) і містить: загальні 
вимоги до посади (1-ша стор.); вимоги до 
ступеня професійних знань (2-га cтop.); ви-
моги до рівня навичок і умінь (3-тя стор.); 
вимоги до рівня ділових якостей (4-та стор.); 
вимоги до рівня особистісних якостей (5-та 
стор.). Відмінність П. п. від професіограм і 
психограм полягає, по-перше, у концентрації 
інформації на головних елементах, по-друге, 
вимоги до посади подані не в загальних вер-
бальних термінах, а кількісно, щодо вираже-
ного ступеня наявності якостей (напр., для 
певної посади рівень розвитку лідерських 
якостей у працівника має бути не нижчим за 
0,75).

Паспортизація обладнання — підго-
товка технічного паспорта, що характеризує 
склад обладнання, а також його призначення, 
умови роботи, техніко-економічні показники.

Паспортна система — сукупність пра-
вових норм, що регулюють порядок видачі 
та обміну паспортів, прописку і виписку гро-
мадян з метою статистичного і персонально-
го обліку населення, упорядкування його 
пересування по території країни, охорони 
громадського порядку. Цими нормами регу-
люється і паспортний режим, тобто правила 
в’їзду і виїзду громадян в окремі місцевості.

Пастка — економічна ситуація, яка нага-
дує замкнене коло; становище, в якому спро-

Пасив
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ба вийти із пастки одним шляхом веде в ту 
саму пастку іншим шляхом.

Патент — 1) документ, що видається 
компетентним органом і засвідчує визнання 
заявленого об’єкта винаходом (промисло-
вим зразком, корисною моделлю), пріоритет 
винаходу, авторство й виключне право на 
винахід; 2) у деяких країнах назва спеціаль-
ного дозволу на певні види підприємницької 
діяльності (як правило, індивідуальної). Ку-
півля такого П. звільняє підприємця від 
сплати податків на певний період (згідно з 
законодавством); 3) в Україні торговельний 
П. — це свідоцтво, що видається податкови-
ми інспекціями суб’єктам підприємницької 
діяльності на заняття певними видами ді-
яльності: торгівлю, купівлю-продаж валют-
них цінностей, ігровий бізнес та надання по-
слуг. Розрізняють короткостроковий, пільго-
вий і спеціальний П.

Патент на винахід — документ, що по-
свідчує визнання винаходом зазначеного в 
ньому технічного рішення, авторство на ви-
нахід та виключне право на використання 
винаходу протягом певного часу. П. на в. діє 
на території тієї країни, де його видано.

Патентна угода — угода між двома або 
більшим числом юридичних чи фізичних 
осіб (патентний пул) про спільне впрова-
дження (використання).

Патентна чистота — здатність 
об’єктів експорту (машин, приладів, інших 
об’єктів техніки, продукції), створених з 
використанням винаходів, корисних моде-
лей чи промислових зразків, не порушува-
ти патентні права інших патентовласників 
у країні експорту. Патентно чистими є ті 
конструкції, машини тощо, які не підпада-
ють під дію патентів, які мають чинність у 
країні експорту. П. ч. об’єктів експорту ви-
значається їхніми розробниками та вироб-
никами шляхом спеціальної патентної екс-
пертизи, яка встановлює, чи не підпадає 
дана продукція під дію патентів тієї країни, 
куди має поставлятися. Визначення П. ч. 
запобігає порушенню патентних прав ін-
ших патентовласників. Порушення патент-
них прав тягне за собою такі санкції, як на-
кладення арешту на товари, закриття ви-
робництва та ін.

Патентне застереження — умова екс-
портного контракту, відповідно до якого 
продавець зобов’язується поставити патент-
но чистий товар (на момент укладення 
контракту), а покупець повинен не пізніше 
відповідного терміну, в разі надходження ін-
формації, повідомити продавця про права і 
домагання третіх осіб.

Патентне мито — плата за надання пра-
ва на використання винаходу відповідно до 
виданого патенту.

Патентне право — галузь законодав-
ства, норми якого регулюють майнові та 
пов’язані з ними немайнові відносини, що 
виникають у зв’язку зі створенням, право-
вою охороною й використанням винаходів, 
корисних моделей, промислових зразків, ви-
значають систему охорони прав на них вида-
чею патентів. П. п. є складовою законодав-
ства про інтелектуальну власність.

Патентний збір — платежі в бюджет 
підприємств і громадян, які мають дохід від 
занять промислом і мають патент на цей 
промисел.

Патентний паспорт — документ, що за-
свідчує зміст і належність винаходу та об-
ґрунтовані пропозиції щодо патентування 
вітчизняних винаходів за кордоном.

Патентний пул — багатостороння угода 
(більш як два компаньйони) про спільне ви-
користання патенту на певних договірних 
пайових (часткових) фінансових засадах з 
зазначенням прав, обов’язків і відповідаль-
ності сторін. Учасники П. п. одержують до-
хід, що визначається встановленою при 
вступі в пул квотою у вигляді частини при-
бутку від використання патенту.

Патентоздатність — спроможність ре-
зультату науково-технічної діяльності одер-
жувати правову охорону від держави, тобто 
бути визнаним як винахід, корисна модель, 
промисловий зразок. За законодавством 
окремих країн умови П. для одних і тих са-
мих об’єктів промислової власності визнача-
ються по-різному. Тому трапляється, що 
один і той самий винахід в одній країні ви-
знається патентоздатним, а в іншій — ні, в 
одній країні йому правова охорона надаєть-
ся, а в іншій — у такій охороні відмовляють.

Патентознавство — сукупність знань 
про патентне право, патентну експертизу, ор-
ганізацію винахідництва і впровадження но-
вої техніки, про патентну інформацію, па-
тентні матеріали в галузі нової техніки.

Патерналізм (від лат. pater — батько, 
paternus — батьківський) — у загальному 
розумінні настанова на батьківську турбо-
ту; теорія та практика вияву опікування 
стосовно молодших, слабкіших, підлеглих, 
соціально, економічно та політично менш 
захищених осіб, груп, держав; реалізація 
влади над іншими з метою запобігання 
шкоді, яку вони можуть заподіяти собі, та 
сприяння їхньому добробуту. П. відзначаєть-
ся перенесенням сімейних ролей на інші 
сфери соціальної діяльності. Характерними 
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рисами П. є стан залежності та ієрархії, по-
збавлення об’єктів патерналістського впли-
ву свободи вибору та особистої відповідаль-
ності.

Патріотизм (грец. πατριώτης — співвіт-
чизник, πατρίς — вітчизна) — морально-
етичний та політичний принцип, сутність 
якого полягає в почутті любові до рідного 
краю, Батьківщини, своєї країни. Історичне 
джерело П. — тисячоліттями закріплене іс-
нування окремих держав, що формувало 
зв’язок з рідною землею, мовою, традиціями. 
В умовах утворення націй та національних 
держав П. стає частиною суспільної свідо-
мості й включає в себе ідентифікацію себе з 
іншими членами нації, готовність підпоряд-
кувати свої інтереси інтересам країни, праг-
нення захищати інтереси батьківщини і сво-
го народу. П. є явищем соціально-історично 
обумовленим, у різні історичні епохи воно 
має конкретні прояви. В античності термін 
patria (“батьківщина”) застосовувався до 
рідного міста-держави (полісу), але не до 
більш широких спільнот (таких як “Еллада”, 
“Італія”), саме тому слід говорити про існу-
вання “полісного” П. В Римській імперії П. 
існував у вигляді місцевого “полісного” П. та 
імперського П. У середні віки акцентували 
увагу на лояльності монарху, а не відданості 
території та її народу. У період буржуазних 
революцій П. ототожнювався з націоналіз-
мом при політичному (неетнічному) розу-
мінні нації. З появою етнічного контексту 
націоналізму їх стали протиставляти.

Патронатна служба міністра. Мі-
ністр має право на формування патронатної 
служби міністра у межах граничної чисель-
ності державних службовців та працівників 
міністерства і витрат, передбачених на утри-
мання міністерства. Чисельність П. с. м. ста-
новить не більше десяти осіб. П. с. м. здій-
снює консультування міністра, підготовку 
необхідних для виконання завдань міністер-
ства матеріалів, забезпечує зв’язок із посадо-
вими особами інших органів державної вла-
ди, організацію зустрічей та зв’язків із гро-
мадськістю, засобами масової інформації, а 
також виконує інші доручення міністра.

Пауперизм — масове зубожіння, зумов-
лене безробіттям, низькими доходами.

Паушальна сума — загальна сума пла-
тежів, зумовлених зобов’язаннями, розра-
хунками між державами, підприємствами, 
фізичними особами без поділу на окремі їх 
види.

Паушальний платіж — певна твердо 
зафіксована в угодах сума ліцензійної вина-
городи, що встановлюється виходячи з оці-

нок очікуваної економічної ефективності і 
прибутків ліцензіата (особа, що придбала лі-
цензії) на основі використання ліцензії. Пе-
ревага цього виду винагороди полягає в 
тому, що ліцензіар (продавець ліцензій) 
одержує всю суму в досить короткий строк 
без помітного ризику. П. п. являє собою фак-
тично ціну купівлі ліцензії. Він може здій-
снюватись одноразово або частинами.

Пацифізм (лат. pacificus — миротвор-
чий) — антивоєнний рух, учасники якого ви-
ступають проти будь-якої війни. 

Пацифікація — офіційна назва репре-
сій проти українського населення, що здій-
снювались польським урядом на західно-
українських землях у 30-х роках. Особливо 
широко застосовувались восени 1930 р. 
Було зруйновано і частково спалено близько 
800 сіл, закатовано сотні людей, 1700 — за-
арештовано. У 1931 р. спеціальна комісія 
Ліги Націй осудила польський уряд за про-
ведення пацифікації. Незважаючи на це, ре-
пресивна політика не припинялась і в на-
ступні роки.

Пейневелон — конверт із заробітною 
платою.

Пекельна машина — 1) застаріле — 
бомба уповільненої дії з детонатором, вибу-
ховим пристроєм і годинниковим механіз-
мом; 2) переносно — заготовлена чи сплано-
вана таємна, прихована небезпечна дія 
(акція), що може завдати шкоди.

Пенні — розмінна монета Фінляндії, до-
рівнює 1/100 фінляндської марки. Інша на-
зва — пенс.

Пенс — 1) розмінна монета Великобри-
танії, дорівнює 1/100 фунтів стерлінгів; 
2) розмінна монета Ірландії, дорівнює 1/ 100 
ірландського фунта.

Пенсійне забезпечення — форма ма-
теріального (грошового) забезпечення гро-
мадян з боку держави чи інших суб’єктів у 
встановлених законом випадках. Підставами 
для нього є: досягнення відповідного віку, 
настання інвалідності, а для непрацездатних 
членів сім’ї годувальника — його смерть; для 
П. з. окремих категорій трудящих — тривале 
виконання певної професійної діяльності.

Пенсія (лат. pensio — платіж) — регу-
лярна і, як правило, довічна грошова випла-
та громадянам з боку держави чи інших 
суб’єктів у встановлених законом випадках 
(при досягненні певного віку, настанні інва-
лідності, в разі втрати годувальника, а також 
за вислугу років і особливі заслуги перед 
державою). П. є формою соціального забез-
печення. Розрізняються державні і недер-
жавні П.

Патріотизм
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Пеня — вид неустойки; санкція за неви-
конання договірних зобов’язань, яка обчис-
люється за кожен день прострочення у від-
сотках до суми, що підлягає оплаті. Най-
більш широко П. застосовується у 
фінан сових відносинах при затримці подат-
ків і неподаткових платежів, а також в роз-
рахункових відносинах при затримці оплати 
отриманих товарно-матеріальних цінностей, 
виконаних робіт (напр., прострочення здачі 
робіт підрядником) і наданих послуг.

Пер (англ. peer) — в сучасній Велико-
британії аристократичне звання, яке дає пра-
во бути членом верхньої палати парламенту 
(палати лордів).

Первинна соціалізація — охоплює ди-
тинство, юність та молодість і характерна 
тим, що людина соціалізується через своє 
безпосереднє оточення (родина, друзі, роди-
чі). Інститутами соціалізації є сім’я та освіта. 
Тут дитина поступово перетворюється на 
особу, яка розуміє і саму себе, і навколишній 
світ, адаптується до нього, набуваючи знань 
та звичок, притаманних культурі певного 
суспільства, в якій він (або вона) народився 
(народилася).

Первинне розміщення цінних папе-
рів — продаж нововипущених цінних папе-
рів через передоплату на них або у формі 
безпосереднього продажу первинним покуп-
цям.

Первинний документ — бухгалтер-
ський документ, що складається у момент 
здійснення господарських операцій і є по-
чатком їх облікової реєстрації.

Первинний облік — початкова стадія 
облікового процесу, на якій проводиться ви-
мір даних господарських операцій і реєстра-
ція їх у документах. П. о. є основою синте-
тичного й аналітичного обліку.

Первинний ринок цінних паперів — 
ринок, на якому реалізуються нововипущені 
цінні папери їх емітентом (організацією, що 
випустила їх).

Первинний фінансовий моніто-
ринг — сукупність заходів, які здійснюють-
ся суб’єктами первинного фінансового моні-
торингу і спрямовані на виконання вимог 
цього Закону, нормативно-правових актів 
суб’єктів державного фінансового моніто-
рингу, що включають, зокрема, проведення 
обов’язкового та внутрішнього фінансового 
моніторингу.

Первинні джерела відомостей про 
фізичну особу: видані на її ім’я документи; 
підписані нею документи; відомості, які осо-
ба надає про себе. Не допускається обробка 
даних про фізичну особу, які є конфіденцій-

ною інформацією, без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах 
націо нальної безпеки, економічного добро-
буту та прав людини.

Первісна вартість основних фон-
дів — сукупність грошових витрат, пов’я-
заних з виготовленням або придбанням 
основних фондів, включаючи витрати на 
транспортування і монтаж. 

Первісне нагромадження — старто-
вий капітал, необхідний підприємцю для 
відкриття підприємства з виробництва, про-
дажу товарів і послуг, інших видів підприєм-
ницької діяльності.

Первісне стадо — об’єднання окремих 
людей та їх груп для спільного полювання, 
спільного проживання, спільного добування і 
споживання їжі, інших засобів до існування.

Первісний завантажувач програм — 
обслуговуюча програма, що забезпечує по-
чаткове завантаження частини програми або 
ядра операційної системи.

Первісний лад — суспільно-економічна 
формація, певний тип суспільства, що харак-
теризується колективною формою об’єднан-
ня людей, які спільно виробляли примітивні 
знаряддя праці, засоби до існування, де па-
нували колективна власність і суспільна 
влада. Розглядають дородову (група людей, 
первісне стадо) і родову спільності людей.

Перебудова — політичний курс рефор-
маторської частини радянського керівни-
цтва, що реалізувався в СРСР 1985–1991 рр. 
Сутність П. полягала в спробі шляхом “рево-
люції зверху” здійснити системну модерніза-
цію суспільства, необхідність якої була за-
мовлена, з одного боку, зовнішнім викликом 
(загрозою поразки у змаганні систем, нарос-
танням реального відставання Радянського 
Союзу від провідних західних країн за клю-
човими економічними показниками тощо), а 
з другого — загостренням внутрішніх про-
блем у державі (занепад економічного роз-
витку; посилення застійних явищ у політич-
ний сфері; утвердження ідеологічного дик-
тату в культурі; загострення боротьби 
реформаторського та консервативного на-
прямів у керівництві держави та ін.).

Переважне право на придбання до-
датково випущених акцій — право акціо-
нера — власника простих акцій придбати 
пропорційно кількості належних йому про-
стих акцій від загальної кількості простих 
акцій товариства розміщувані товариством 
прості акції або умовно голосуючі привіле-
йовані акції, цінні папери, що конвертують-
ся в такі акції, опціони на придбання таких 
акцій; право акціонера — власника привіле-
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йованих акцій — придбати пропорційно 
кількості належних йому привілейованих 
акцій певного типу від загальної кількості 
цього типу привілейованих акцій товариства 
розміщувані товариством привілейовані ак-
ції цього типу або іншого типу, якщо такий 
тип надає власникам цих акцій переваги в 
черговості отримання дивідендів чи виплат 
при ліквідації, а також цінні папери, що кон-
вертуються в такі акції, та опціони на при-
дбання таких акцій. Мета: захист інтересів 
держателів акцій від “розмивання” їхньої 
частки в статутному капіталі товариства.

Переведення державних службов-
ців. Державний службовець з урахуванням 
його професійної підготовки та професійної 
компетентності може бути переведений без 
обов’язкового проведення конкурсу:

1) на іншу рівнозначну або нижчу ва-
кантну посаду в тому самому держав-
ному органі, у тому числі в іншій міс-
цевості (в іншому населеному пунк-
ті), — за рішенням керівника 
державної служби;

2) на рівнозначну або нижчу вакантну 
посаду в іншому державному органі, у 
тому числі в іншій місцевості (в іншо-
му населеному пункті), — за рішенням 
керівника державної служби в дер-
жавному органі, з якого переводиться 
державний службовець, та керівника 
державної служби в державному орга-
ні, до якого переводиться державний 
службовець.

Перевезення — транспортування ван-
тажів, товарів, пасажирів.

Перевезення змішані — перевезення 
вантажів, пасажирів з використанням кіль-
кох видів транспорту (сухопутного, мор-
ського, повітряного).

Перевезення зустрічні — транспорту-
вання товарів одного й того самого виду у зу-
стрічних напрямках. П. з. є свідченням 
нераціо нальної організації перевезень.

Перевиробництво — перевищення 
пропозиції продукції над попитом на неї і як 
наслідок — збільшення запасів продукції, 
уповільнення оборотності оборотних засо-
бів. Найчастіше причиною П. можуть бути 
кризові явища в економіці.

Перевитрати — перевищення фактич-
ної величини показника витрат ресурсів по-
рівняно з її плановим значенням, бюджетом 
або встановленою нормою.

Перевищення меж необхідної обо-
рони — навмисні дії, що явно не відповіда-
ють характеру і ступеню суспільної небез-
печності посягання.

Перевищення посадових повнова-
жень — злочин проти інтересів державної 
служби, що полягає у скоєнні посадовою 
особою дій, які явно виходять за межі її по-
вноважень і які спричинили істотне пору-
шення прав і законних інтересів громадян 
або організацій, або охоронюваних законом 
інтересів суспільства та держави.

Перевізник — особа, що здійснює пере-
везення товарів через митний кордон Украї-
ни та/або між митними органами на терито-
рії України або є відповідальною за такі пе-
ревезення.

Перевірка — контроль та аналіз, що 
проводяться для встановлення відповідності 
реального стану речей, документів, проектів, 
товарів, виконання службових доручень, по-
ведінки необхідному стандарту, встановле-
ним вимогам, правилам.

Перевірка програми — перевірка пра-
вильності реалізації заданого алгоритму 
шляхом контрольного виконання програми 
на обчислювальній машині.

Переворот державний — насильниць-
ке, незаконне захоплення державної влади 
однією з політичних сил шляхом повалення 
правлячого режиму. П. д. являє собою одну 
із форм боротьби за владу в конфлікті між 
суб’єктами політичних відносин. П. д. орга-
нізовується і здійснюється під керівництвом 
відносно невеликої групи змовників, до 
складу яких можуть входити як політичні 
діячі, державні службовці, так і військові. Іс-
нує дві основні форми П. д.: 1) тотальний — 
повна зміна правлячого режиму, складу 
суб’єктів здійснення державної влади на рів-
ні глави держави, законодавчої, виконавчої 
та судової гілок влади; 2) обмежений — част-
кова зміна складу правлячого режиму або 
незаконне призупинення одним суб’єк том 
здійснення державної влади повноважень 
іншого (інших) суб’єктів державної влади.

Перевстановлення у страхуванні — 
вимога додаткової премії порівняно з тією, 
що встановлена полісом. П. у с. приводить 
страхову суму до первісного значення після 
того, як вона була скорочена до суми випла-
ти збитку.

Перегляд регуляторного акта — за-
ходи, спрямовані на приведення регулятор-
ним органом прийнятого ним регуляторного 
акта у відповідність з принципами держав-
ної регуляторної політики.

Переговорний процес — один з актив-
них способів вирішення або врегулювання 
міждержавних суперечок або розбіжностей. 
П. п. передбачає процес обговорення заці-
кавленими державами спірного питання з 

Переведення державних службовців
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метою вироблення взаємоприйнятного рі-
шення попереднього, проміжного або оста-
точного характеру.

Передавальне розпорядження — 
письмове розпорядження власника, номі-
нального утримувача, який дає розпоря-
дження реєстратору-утримувачу внести змі-
ни до реєстру власників іменних цінних 
паперів у зв’язку з передачею іменних цін-
них паперів іншій особі.

Передача справ і майна. Державний 
службовець зобов’язаний до звільнення з 
посади чи переведення на іншу посаду пере-
дати справи і довірене у зв’язку з виконан-
ням посадових обов’язків майно особі, упо-
вноваженій суб’єктом призначення у відпо-
відному державному органі. Уповноважена 
особа зобов’язана прийняти справи і майно. 
Факт передачі справ і майна засвідчується 
актом.

Передача технології — придбання іно-
земної технології, що дає змогу долати від-
ставання у розвитку сучасних галузей про-
мисловості, задовольняти потреби внутріш-
нього ринку в найважливіших товарах, 
зменшувати залежність від імпорту. В існую-
чій практиці до договорів про передачу тех-
нологій відносять всі види ліцензійних угод, 
договори в галузі науково-технічної і вироб-
ничої кооперації, в т. ч. про створення спіль-
них науково-дослідних і проектних колекти-
вів, про комплектні поставки та ін.

Передвиборча програма — поняття, 
яке дісталося у спадок від радянських часів. 
У ті часи була одна партія, одна програма і 
кожен, хто йшов у політику, автоматично і 
апріорі підтримував цю програму. Зараз час-
то також під “програмою” розуміють уза-
гальнену назву життєвих позицій, намірів, 
іміджу, слоганів кампанії, “порядку денного” 
та інших складових ідеології кандидата.

Передвиборчі технології — комуніка-
тивна дисципліна, що становить набір мето-
дик, технік, прийомів і спеціальностей, 
об’єднаних за сферою застосування і цілями. 
Останнім часом чітко намітилася тенденція 
розширення сфери застосування даних тех-
нологій. До них все частіше вдаються полі-
тики навіть не в період передвиборчої бо-
ротьби, а для досягнення цілей, відмінних 
від перемоги на виборах. У гуманітарній 
сфері технологія — це послідовність дій в ко-
мунікації, що впливає на масову свідомість і 
використовує особливості механізмів сприй-
няття, зміни думок або відносин до предме-
та, інші соціальні та соціально-психологічні 
механізми. Обов’язковими структурними 
елементами є джерело комунікації, її канал і 

одержувач повідомлення. Необхідно також 
враховувати й інші елементи комунікацій-
них моделей, такі як код, інструмент-маніпу-
лятор, фігура умовчання, зворотний зв’язок, 
автор повідомлення, інформаційний шум 
тощо. 

Переддоговірні спори — спори, що ви-
никають при укладенні, зміні чи розірванні 
господарських договорів. Справи щодо П. с. 
підвідомчі господарському суду. Порядок 
врегулювання розбіжностей у П. с. регла-
ментується господарським процесуальним 
законодавством.

Передоплата — попередня і часткова 
оплата товарів і послуг у рахунок загальної 
суми, є гарантією оплати всієї кількості то-
вару, що купується.

Передплатник — 1) продавець опціону, 
зобов’язаний передати під час опціону на ку-
півлю або прийняти під час опціону на про-
даж предмет опціону за заздалегідь погодже-
ною ціною протягом встановленого періоду. 
За виконання цих дій П. одержує винагоро-
ду, що називається премією; 2) особа, яка пе-
редчасно передплатила періодичне видання 
(газету, журнал тощо).

Передпродажна підготовка — заходи 
з підготовки до продажу банку або майна 
банку (кількох банків), які здійснює фонд 
стосовно банку або майна банку (кількох 
банків) для підвищення їх інвестиційної 
привабливості та вартості.

Переказ грошей — спосіб пересилання 
грошей підприємствами, організаціями, 
установами, громадянами при взаємних роз-
рахунках через кредитні установи і підпри-
ємства зв’язку.

Переказ цінних паперів (прав на цінні 
папери та/або прав за цінними паперами) — 
рух певної кількості цінних паперів (прав на 
цінні папери та/або прав за цінними папера-
ми), що відображає у професійного учасника 
депозитарної системи або Національного 
банку України переведення цінних паперів 
(прав на цінні папери та/або прав за цінни-
ми паперами) відповідного випуску з одного 
рахунка в цінних паперах на інший рахунок 
у цінних паперах, при якому обсяг депози-
тарного активу за цим випуском не зміню-
ється, або проведення операцій, пов’язаних 
із встановленням та зняттям обмежень прав 
на цінні папери та/або прав за цінними па-
перами.

Переказний вексель — вексель, що 
містить письмовий наказ кредитора (трасан-
та), адресований платникові (трасатові), 
сплатити третій особі (ремітентові) певну 
суму грошей у певний строк.

Переказний вексель
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Переказні операції — переказ грошей 
через кредитні установи і підприємства 
зв’язку одного суб’єкта іншому суб’єктові.

Перекваліфікація — набування нової 
професії або кваліфікації працівниками, які 
вивільнюються з певних причин з однієї ро-
боти і переводяться за їхньою згодою на інші 
роботи. П. організовують за рахунок підпри-
ємств, організацій, установ шляхом індиві-
дуального або бригадного навчання в проце-
сі роботи, а також у спеціальних закладах — 
в училищах, на курсах тощо, де працівник, 
що підлягає П., проходить теоретичне на-
вчання і здобуває навички нової роботи.

Перекладач — фізична особа, що воло-
діє мовами, знання яких необхідні для пере-
кладу під час провадження у цивільній, ад-
міністративній, кримінальній справі або при 
його розгляді.

Переміщений вексель — комерційний 
цінний папір (чек, переказний вексель), 
який може бути оплачений у будь-якому 
місці незалежно від того, де його було вида-
но. Оскільки облік П. в. пов’язаний з додат-
ковими затратними операціями, може вво-
дитися додатковий комісійний збір.

Переможець процедури закупівлі — 
учасник, тендерна пропозиція якого відпові-
дає всім критеріям та умовам, що визначені 
у тендерній документації, і визнана най-
більш економічно вигідною, та якому замов-
ник повідомив про намір укласти договір, 
або учасник, якому замовник повідомив про 
намір укласти договір за результатами засто-
сування переговорної процедури закупівлі.

Перенесення — перенесення часу по-
ставки товарів через заміну існуючого 
контракту на новий.

Переоблік — черговий облік матеріаль-
них цінностей.

Переоцінка — зміна оцінки, нова оцінка 
вартості товарів, основних засобів, майна, 
зміна номінальної вартості вкладів у зв’язку 
з інфляцією, зміною цін.

Перепис населення — статистичне 
спостереження для одержання даних про чи-
сельність, склад та розміщення населення за 
станом на певний момент. П. н. проводиться 
на науковій основі, що забезпечує одержан-
ня найважливіших показників, необхідних 
для здійснення демографічної політики, на-
укового вивчення різних проблем народона-
селення — відтворення, міграції трудових 
ресурсів тощо. Програма П. н. охоплює, зо-
крема, питання щодо статевого та вікового 
складу населення, національності, рідної 
мови, сімейного стану, освіти, професійного 
та соціального складу. Основними рисами 

сучасного П. н. є охоплення всього населен-
ня, одномоментність, єдність програми, ме-
тодології обліку населення і системи доку-
ментації, одержання відомостей безпосеред-
ньо від населення за місцем його про жи вання, 
поіменність записів у переписні листи, стис-
лі строки спостереження.

Переплата — сума платежів, що була 
внесена понад належну до сплати і яка має 
бути повернена платнику.

Перепоступка — передача третій особі 
прав відносно другої особи з боку того, хто 
має ці права (перша особа).

Перерахування — переведення коштів 
з одного рахунку на інший.

Перерахунок — зміна раніше нарахова-
ної суми платежів, виплат у зв’язку зі змі-
ною обставин (зміна податкових ставок, 
процентів, тарифів, цін, заробітної плати).

Перерви в роботі — час відпочинку, 
який встановлюється протягом робочого 
дня, але не пізніше ніж за 4 години після по-
чатку роботи. П. в р. надаються для відпо-
чинку та споживання їжі тривалістю не 
більш як дві години (тривалість перерви, а 
також час її початку та кінця визначаються 
Правилами внутрішнього трудового розпо-
рядку).

Перерозподіл доходів — вилучення 
частини доходів у одних для передання їх ін-
шим або добровільне передавання доходів 
одними іншим, хто їх більше потребує. П. д. 
може здійснюватись державою або місцевою 
владою через податки; в межах галузі — че-
рез бюджет, у межах сім’ї — шляхом розподі-
лу загального доходу сім’ї між її членами.

Перерозподіл коштів — передання ко-
штів і матеріальних засобів одних осіб ін-
шим, а також зміна цільового призначення 
коштів.

Переселення — переміщення громадян 
з густонаселених у малонаселені райони 
країни на постійне проживання, що прово-
диться згідно з державним планом. П. ство-
рює нові пропорції в розподілі трудових ре-
сурсів, сприяє рівномірному розміщенню 
продуктивних сил, забезпечує більш раціо-
нальне використання робочої сили.

Перестрахувальний сліп — документ, 
що розсилається перестраховиком потенцій-
ним перестрахувальникам з пропозицією 
взяти участь у факультативному перестраху-
ванні відповідних ризиків.

Перестрахування — система економіч-
них відносин (особливий вид діяльності), 
при якій компанія-страховик частину відпо-
відальності по застрахованим видам ризику 
передає на певних умовах іншим компаніям-
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страховикам для створення збалансованого 
портфеля страхувань і забезпечення стійкос-
ті страхових операцій. Компанії, що беруть 
участь у перестрахуванні, іменують відпо-
відно: перестрахувальник (страховик, част-
ково передав застрахований ризик) і пере-
страховик (компанія, яка прийняла ризик у 
перестрахування).

Перетворення — спосіб реорганізації, 
який передбачає зміну форми власності або 
організаційно-правової форми юридичної 
особи без припинення господарської діяль-
ності підприємства. При перетворенні одно-
го підприємства в інше до підприємства, яке 
щойно виникло, переходять усі майнові пра-
ва та обов’язки колишнього підприємства.

Перетворення даних — 1) процес змі-
ни даних за переходу від однієї форми пред-
ставлення до іншої або за перенесення даних 
з одного фізичного середовища зберігання в 
інше; 2) приведення інформації до вигляду, 
придатного для її передання, відображення, 
обробки, документування і збереження.

Перехідна економіка (англ. transitio-
nal economy — перехідна, транзитивна еконо-
міка) — поняття, яке фіксує, позначає харак-
терні риси, чинники і параметри переходу 
від однієї системи координації господар-
ського життя суспільства до іншої, принци-
пово відмінної від неї. Зміст П. е. полягає не 
стільки у реформуванні економічної політи-
ки і методів господарювання, скільки у пере-
творенні системи соціально-економічних 
відносин. Якісним змінам підлягають усі 
складові економіки: спосіб алокації ресурсів 
і права власності, тип відтворювання й моде-
лі мотивації економічної поведінки, цілі та 
чинники економічного розвитку, інституції і 
право. П. е. дуже часто і цілком обґрунтова-
но ототожнюється з економікою змішаною, 
тобто такою, що поєднує в собі старі та нові 
якості, або з економікою багатоукладною, 
що включає якісно різні способи господарю-
вання. Однак ці характеристики далеко не 
вичерпують складний і суперечливий політ-
економічний зміст феномену П. е. Насправді 
остання є не просто економікою переходу 
від однієї якості до іншої, це ще й особлива 
за якістю економіка, яка може функціонува-
ти, відтворюватися протягом доволі трива-
лого періоду.

Перехідний банк — банк, який створе-
но у процесі виведення неплатоспроможно-
го банку з ринку, єдиним акціонером якого є 
Фонд до дня продажу цього банку інвестору 
(об’єднанню інвесторів).

Перешкода — поява у процесі комуні-
кації незапланованого втручання середови-

ща або спотворення, в результаті чого до 
отримувача надходить повідомлення, що 
відрізняється від того, яке посилав відправ-
ник.

Перешкоджання здійсненню вибор-
чого права — злочин, що полягає у відпо-
відних діях. Покарання посилюється, якщо 
ці дії поєднані з підкупом, обманом, застосу-
ванням фізичного насильства або загрозою 
його застосування.

Переяславська рада — подія, що від-
булася в січні 1654 р. в Переяславі, коли 
представники двох країн — гетьманської 
держави на чолі з Богданом Хмельницьким 
та Московської держави на чолі з Олексієм 
Романовим — підписали угоду про перехід 
України в підданство на умовах збереження 
автономії. Цей процес розпочався ще рані-
ше, коли Б. Хмельницький, який вів війну з 
Польщею за незалежність українських зе-
мель, шукав підтримку з боку сусідніх дер-
жав. Спільні кордони, православ’я, еконо-
мічні зв’язки та геополітичні інтереси приве-
ли до початку переговорів з Москвою. У 
1651 р. Земський собор проголосив про мож-
ливість переходу України до Росії. В грудні 
1653 р. царський посол Батурлін прибув в 
Україну. Результатом цих переговорів було 
скликання ради в м. Переяславі Б. Хмель-
ницьким. Більшість присутніх підтримала 
рішення гетьмана та козацької старшини. 
Проти виступили: митрополит Київський 
Косів, кілька полководців на чолі з І. Богу-
ном. Після зачитування царської грамоти 
гетьманом старшина та посли пішли до 
Успенського собору, де духовенство мало 
привести їх до присяги. Однак Б. Хмель-
ницький зажадав, щоб посли першими при-
несли присягу від імені царя, що мало б за-
безпечити Україні збереження її прав, а та-
кож було б ствердженням союзу між двома 
державами. В. Батурлін рішуче відмовився 
скласти присягу, у зв’язку з чим гетьман і 
старшини пішли на нараду, яка тривала кіль-
ка годин, а посли залишились чекати у собо-
рі. Під час наради полковники переяслав-
ський П. Тетеря та миргородський Г. Ліс-
ницький просили В. Батурліна скласти 
присягу, але він відмовився, стверджуючи, 
що цар охоронятиме всі права України, і зая-
вив, що “царское слово переменно не 
бывает”.

Період — термін здійснення економіч-
ного процесу, дії, плану, договору, Гарантії, 
сплати податків, виконання робіт (Гарантій-
ний П., плановий П., П. окупності тощо).

Період базисний — відтинок часу, взя-
тий у статистиці за основу при порівнюванні 
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економічних явищ або процесів. Напр., при 
обчисленні відносних величин зміни еконо-
мічних показників у часі, залежно від по-
ставленої мети можуть бути прийняті різні 
П. б. — попередній рік або квартал, останній 
рік перед початком нового планового періо-
ду тощо.

Період окупності інвестицій — кіль-
кість років, потрібна для повного покриття 
витрат на інвестиційний проект.

Періодична звітність — звітність, що 
подається статистичним або вищестоящим 
органам періодично, через заздалегідь вста-
новлені проміжки часу або на точно визна-
чену дату.

Перлюстрація — розпечатування і пе-
регляд поштової кореспонденції без відома 
адресата.

Перон — залізнична платформа, до якої 
підходять пасажирські поїзди.

Персона — а) соціальна роль, яку інди-
від грає у відповідності до вимог, звернени-
ми до нього з боку оточуючих. Це публічно 
особа індивіда, що сприймається іншими. 
Слово “рersona” використовував у своїх тво-
рах відомий філософ Боецій (бл. 480–524). 
Він визначав “персону” як “індивідуальну 
субстанцію розумної природи (naturae 
rationabilis individia substantia)”. За Боеція 
“персоною” може бути лише живе тіло, наді-
лане розумом, тому що “ми говоримо про 
персону людини (!), Бога, ангела”. Похо-
дження ж слова “persona” (особа) Боецій 
вважав похідним від тих масок, які служили 
в комедіях і трагедіях для вистав. “Однак 
греки, — писав Боецій, — набагато більше 
чітко позначили індивідуальну субсістенцію 
(subsistentia) розумної природи, назвавши її 
“upostasi V”, і тому ми зберегли переносну 
назву, називаючи “обличчям” (persona) те, 
що вони кличуть “upostasi V” (іпостась). Ви-
значення “персони”, яке дав Боецій, справи-
ло величезний вплив на середньовічних фі-
лософів. За часів античності існувало й інше 
значення терміна “persona” — “особа’’, яка 
володіла певним цивільно-правовим стату-
сом. Римське цивільне право (ius civile) не 
знало загального поняття “особи” (persona) 
безвідносно до якості його правового поло-
ження, що формується, у тому числі і пу-
блічним правом. Людина взагалі — це кате-
горія ius gentium, категорія абстрактна і не 
безумовна, яка створила передумови для ви-
знання його правоздатності і дієздатності у 
сфері приватного права. П. — це кожен 
суб’єкт права, людина, здатна мати інтереси і 
проявити волю, діяти. Повноправним 
суб’єктом у сфері приватного права з неяв-

ною правоздатністю (caput) був чоловік, але, 
“по-перше, він повинен був бути людиною з 
позицій природного права (мати розумну 
душу і людське тіло з його виразними озна-
ками). По-друге, він повинен представляти 
особу (persona) з позицій цивільного права”. 
Належність людини як особи цивільного 
права визначалася: станом свободи або не-
свободи (status libertatis); станом громадян-
ства (status civitatis); становищем у рим-
ській сім’ї (status familiae). Відсутність якого 
б то не було статусу не давала можливості 
говорити про людину як суб’єкта цивільного 
права; поважну, знатну особу; одну людину, 
їдця (за столом під час обіду, вечері).

Персонал — особовий склад установи, 
підприємства, фірми або частина цього 
складу, виділена за ознакою характеру ви-
конуваної роботи (управлінський П., ме-
дичний П.).

Персональна система — абонентська 
система, призначена для одночасної роботи з 
одним користувачем.

Персональний — особистий, особовий, 
власний.

Персональний комп’ютер — малога-
баритна і недорога універсальна ЕОМ для 
широкого кола користувачів. За способом 
застосування розрізняють три типи: домаш-
ні (побутові), конторські (ділові) і професій-
ні. За конструктивним виконанням — на-
стільні, транспортабельні і портативні.

Персональні дані — відомості чи су-
купність відомостей про фізичну особу, яка 
ідентифікована або може бути конкретно 
ідентифікована.

Перспектива — види, плани на майбутнє.
Перспективний — 1) той, що стосуєть-

ся перспективи; 2) той, що належить до май-
бутнього, передбачає майбутній розвиток.

Перспективний аналіз — аналіз віро-
гідного розвитку основних соціально-еконо-
мічних факторів у перспективі.

Перспективний план — 1) проект еко-
номічного розвитку в цілому, господарсько-
го комплексу, окремих галузей, підприємств, 
фірм на довгострокову перспективу; 2) бага-
тообіцяючий проект (див. також “Плани 
перспективні”).

Перспективні показники — кількісні 
характеристики економічних процесів, що 
встановлюються для майбутніх періодів і 
слугують важливим орієнтиром, досягнення 
якого підлягає контролю.

Пертурбація — 1) раптове порушення 
нормального процесу, перебігу чогось, що 
призводить до хаосу, безладу; 2) перенос-
но — раптові, іноді протилежні зміни напря-
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му діяльності, складу апарату управління, 
розміщення предметів, знарядь праці тощо.

Перший власник — особа, яка набула 
права власності на цінні папери безпосеред-
ньо від емітента або особи, яка видала неемі-
сійний цінний папір, чи андерайтера.

Перший заступник міністра, заступ-
ник міністра. Міністр має першого заступ-
ника та заступників, один з яких є заступни-
ком з питань боротьби з корупцією. У разі 
звільнення міністра П. з. м. та заступники 
міністра звільняються з посад Кабінетом Мі-
ністрів України.

Перший ризик — система відшкодуван-
ня збитків у майновому страхуванні, за яко-
го збиток, менший від страхової суми, від-
шкодовується повністю, а збиток, що пере-
вищує страхову суму, тільки в розмірі 
страхової суми.

Песева — розмінна монета Гани, дорів-
нює 1/100 нового седі.

Песета, пезета — грошова одиниця Іс-
панії, дорівнює 100 сентішо.

Песимізм — світовідчуття, пройняте 
відчаєм, зневірою в сучасному і майбутньо-
му. Протилежне — оптимізм.

Песо — грошова одиниця Аргентини, 
Куби, Мексики та деяких інших країн.

Петиція (лат. petitio) — колективне про-
хання, що подається в письмовому вигляді 
до органів державного влади, як правило, до 
вищих.

Петля якості — це концептуальна мо-
дель взаємозалежних видів діяльності, що 
впливають на якість на різних стадіях від 
визначення потреб до оцінювання ступеня 
їх задоволення; являє собою модель впливу 
системи якості на процес створення про-
дукції або надання послуг шляхом послі-
довної реалізації функцій адміністративно-
го та оперативного управління підприєм-
ством.

Печатка — друкована форма (прилад), 
що містить рельєфне або поглиблене зобра-
ження тексту (тексту і малюнка) з повним 
найменуванням юридичної або фізичної осо-
би, що служить для виробництва відбитка на 
папері, сургучі, пластиліні та інших матеріа-
лах. Відбиток П. на відміну від відбитка 
штампа не підлягає виправлень і допов нень. 
Окремий вид утворюють — т. зв. гербові П., 
які мають правильну круглу форму з зобра-
женням державного герба.

Письмове провадження — розгляд і 
вирішення адміністративної справи в суді 
першої, апеляційної чи касаційної інстанції 
без виклику осіб, які беруть участь у справі, 
та проведення судового засідання на основі 

наявних у суду матеріалів у випадках, вста-
новлених цим Кодексом.

Питання місцевого значення — пи-
тання безпосереднього забезпечення життє-
діяльності населення, віднесені до таких ста-
тутом місцевого самоврядування. 

Питання референдуму — питання 
державного значення, проекту закону, іншо-
го нормативно-правового акта, за яким про-
понується провести або проводиться рефе-
рендум. 

Питомі витрати ресурсів — витрати 
ресурсів даного виду на виробництво одини-
ці продукції (у натуральному або вартісному 
вираженні).

Питомі капітальні вкладення — капі-
тальні вкладення у розрахунку на одиницю 
приросту річного обсягу продукції підприєм-
ства, одержаного завдяки їх використанню, 
або на одиницю приросту основних засобів.

Піастр — 1) розмінна монета Єгипту, Лі-
вану, Сирії, Судану, дорівнює відповідно 
1/100 єгипетського, ліванського, сирійсько-
го та суданського фунта; 2) те саме, що й ку-
руш; 3) італійська назва іспанської монети 
песо.

Пібор — процентна ставка, за якою па-
ризькі банки надають короткострокові кре-
дити першокласним банкам.

Південнотихоокеанський форум — 
регіональна політична й економічна органі-
зація, що об’єднує 15 держав і території пів-
денної частини Тихого Океану, створена у 
1971 р.

Підбурювання до дискримінації — 
вказівки, інструкції або заклики до дискри-
мінації стосовно особи та/або групи осіб за 
їх певними ознаками.

Підвищений процент — процент при-
ведення капіталовкладень на майбутній пе-
ріод до їх вартості в нинішньому періоді, об-
числений з урахуванням ризику капітало-
вкладень.

Підвищення кваліфікації — заходи 
для розширення та поглиблення знань, 
умінь та професійних навичок працівників 
певної спеціальності. П. к. передбачає ви-
вчення складніших робіт, освоєння нової 
техніки, технології, економіки виробництва 
та сучасних методів праці, а також сприяє 
навчанню інших (додаткових) професій.

Підвищення продуктивності праці — 
підвищення ступеня ефективності праці, 
тобто збільшення випуску продукції за оди-
ницю часу або зменшення часу на виготов-
лення одиниці продукції. Основними факто-
рами П. п. п. є: широке впровадження нової 
техніки й більш ефективних технологічних 

Підвищення продуктивності праці
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процесів; підвищення культурно-технічного 
рівня працівників і професійної кваліфіка-
ції; вдосконалення організації виробництва, 
праці й управління; зростання матеріального 
добробуту працюючих та розвиток їхньої 
творчої ініціативи (див. також “Продуктив-
ність праці”).

Підвищення рівня професійної ком-
петентності державних службовців. 
Державним службовцям створюються умо-
ви для підвищення рівня професійної ком-
петентності шляхом професійного навчання, 
яке проводиться постійно. Професійне на-
вчання державних службовців проводиться 
за рахунок коштів державного бюджету та 
інших джерел, не заборонених законодав-
ством, через систему підготовки, перепідго-
товки, спеціалізації та підвищення кваліфі-
кації, зокрема в галузі знань “Публічне 
управління та адміністрування”, у встанов-
леному законодавством порядку в навчаль-
них закладах, установах, організаціях неза-
лежно від форми власності, які мають право 
надавати освітні послуги, у тому числі за 
кордоном.

Підвищення спроможності — процес, 
за допомогою якого індивіди, групи, органі-
зації та країни розвивають, збільшують і ор-
ганізовують свої ресурси, знання та проце-
дури управління, що в сукупності виража-
ється в їх здатності (індивідуально і 
колективно) реалізовувати конкретні за-
вдання, формулювати цілі й досягати їх.

Підзаконні нормативно-правові 
акти — акти, прийняті компетентними орга-
нами державної влади чи уповноваженими 
державою іншими суб’єктами на підставі за-
кону, відповідно до закону і в порядку його 
виконання.

Підзвітні суми — гроші, що видаються 
у встановленому порядку посадовим особам 
авансом на операційні, адміністративно-
господарські витрати та відрядження. Вида-
ють їх на підставі письмової заяви підзвітної 
особи з дозволу керівника підприємства го-
тівкою з каси підприємства. На покриття ви-
трат на службові відрядження сплачують 
вартість проїзду, добові та квартирні. У вста-
новлений строк підзвітна особа подає аван-
совий звіт про витрачені кошти, додаючи ви-
правдальні документи, а лишки повертає у 
касу підприємства.

Підзвітність — обов’язок державних 
службовців відповідати за виконання повно-
важень, що випливають із наданої їм влади. 
П. передбачає застосування правових, інсти-
туційних і процедурних засобів, за допомо-
гою яких бюрократів можуть притягати до 

відповідальності за їхні дії. За демократич-
ної системи управління вважалося істотним, 
щоб призначені службовці були підзвітні мі-
ністрам, законодавцям, суддям і адміністра-
тивним начальникам. П. стає важливішою і 
вимогливішою мірою зростання впливу ад-
міністративної влади на формування і здій-
снення політики.

Підзвітність і підконтрольність дер-
жавних органів — певний стан (режим) 
організаційних відносин між органами вико-
навчої влади, за яким один орган має право 
перевіряти діяльність іншого, включаючи 
право скасовувати чи зупиняти дію його ак-
тів, а той зобов’язаний надавати необхідні 
можливості для таких перевірок і звітувати 
про свою діяльність. За змістом “підкон-
трольність” дещо ширша ніж “підзвітність”, 
у свою чергу, підзвітність може застосовува-
тись окремо від здійснення у повному обсязі 
функції контролю.

Підзвітність і підконтрольність міс-
цевих державних адміністрацій ра-
йонним, обласним радам. Місцеві дер-
жавні адміністрації є підзвітними відповід-
ним районним, обласним радам у виконанні 
програм соціально-економічного і культур-
ного розвитку, районних, обласних бюдже-
тів, підзвітними і підконтрольними у части-
ні повноважень, делегованих їм відповідни-
ми районними, обласними радами, а також 
у виконанні рішень рад з цих питань. Ра-
йонна, обласна рада може шляхом таємного 
голосування висловити недовіру голові від-
повідної місцевої державної адміністрації, 
на підставі чого Президент України при-
ймає рішення і дає відповідній раді обґрун-
товану відповідь.

Підкуп — дія, пов’язана з безпосеред-
ньою або опосередкованою пропозицією, 
обіцянкою дати або дачею хабара державно-
му службовцю або особі, яка прирівнюється 
до державного службовця, за бажану закон-
ну дію або бездіяльність в ході виконання 
ним повноважень або посереднику з метою 
досягнення тих самих результатів.

Підкуп виборців — один із протиправ-
них і, мабуть, найнебезпечніших з точки 
зору дискредитації ідеї вільних виборів спо-
собів впливу на волевиявлення виборців. 
П. в. можливий як у прямій (подарунки, по-
слуги, випивка тощо), так і в завуальованій 
формі, наприклад, “договір на агітацію”. Сам 
договір у цьому випадку є формою прикрит-
тя хабара виборцю. 

Піднесення — фаза економічного цик-
лу, під час якої спостерігається інтенсивне 
зростання споживчого виробництва, а курси 
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акцій і процентні ставки піднімаються до 
найвищого у даному циклі рівня.

Піднесення економічне — стан еконо-
міки країни, що характеризується зростан-
ням виробництва, підвищенням його ефек-
тивності, зростанням життєвого рівня різних 
категорій населення, пожвавленням еконо-
мічної діяльності у різних галузях, сферах 
(див. також “Економічне зростання”).

Підозра — припущення, що ґрунтується 
на результатах аналізу наявної інформації та 
може свідчити про те, що фінансова операція 
або її учасники, їхня діяльність чи джерела 
походження активів пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, або фінансуванням тероризму 
чи пов’язані із вчиненням іншого су спільно 
небезпечного діяння, яке визначене Кримі-
нальним кодексом України як злочин або за 
яке передбачені міжнародні санкції.

Підпільна економіка — економічна ді-
яльність, що офіційно не зареєстрована, ста-
тистично не обліковується, приховується від 
держави.

Підпорядкованість — поняття, що ха-
рактеризує, як правило, найвищу організа-
ційну залежність органу нижчого рівня від 
органу вищого рівня. У той же час П. може 
мати різні ступені повноти — повну і част-
кову.

Підпорядкування державного служ-
бовця та виконання наказу (розпоря-
дження), доручення. Державний службо-
вець під час виконання посадових обов’язків 
діє у межах повноважень, визначених зако-
ном, і підпорядковується своєму безпосеред-
ньому керівнику або особі, яка виконує його 
обов’язки. Державний службовець зобов’я-
заний виконувати накази (розпорядження), 
доручення керівника, видані в межах його 
повноважень.

Під час виконання своїх обов’язків дер-
жавний службовець не зобов’язаний викону-
вати доручення працівників патронатної 
служби.

Підприємство — будь-яка юридична 
особа, а також громадянин-підприємець.

Підприємство державне — підприєм-
ство, основні засоби якого є державною влас-
ністю, а керівники призначаються державни-
ми органами або працюють за контрак том. 
Якщо воно бюджетне, то фінансування про-
вадиться з державного бюджету.

Підприємство з іноземними інвести-
ціями — акціонерне або неакціонерне під-
приємство, у якому прямому інвестору-
резиденту іншої країни належить понад 10 % 
звичайних акцій і голосів (в акціонерному 

підприємстві) або їх еквівалент (у неакціо-
нерному).

Підприємство муніципальне — під-
приємство, засоби виробництва якого пере-
бувають у муніципальній власності.

Підприємство орендне — підприєм-
ство, взяте в оренду у приватного власника 
або держави групою орендарів, напр., ко-
лективом підприємства або окремим під-
приємцем.

Підприємство приватне — підприєм-
ство, що має одного господаря, засноване на 
приватній власності індивідуальної особи, 
розпорядника капіталу підприємства. Різно-
видністю П. п. є сімейне підприємство.

Підприємство унітарне — 1) комер-
ційна організація, не наділена правом влас-
ності і не має закріпленого за нею права во-
лодіння майном; 2) державне або муніци-
пальне підприємство, власність якого 
закріплена за комерційною організацією, але 
не передана їй.

Підрив довіри — набір тактичних при-
йомів, що застосовується як у ході передви-
борчої боротьби, так і ширше — в ході полі-
тичної боротьби за сфери впливу тощо. П. д. 
застосовується і як контртехнологія, спря-
мо вана проти основного кандидата-
суперника, і як спосіб боротьби з контртех-
нологіями Основна мета застосування цих 
прийомів зводиться до зменшення ефекту 
(або наслідків) від висловлювання політич-
них суперників та інших джерел інформації. 
Змінюючи контекст негативних для політи-
ка повідомлень (змінюється довіра до дже-
рела), політтехнологи прагнуть змінити 
зміст і значення повідомлення. Замість 
правди джерело повідомлення говорить не-
правду, замість істини — брехню. 

Підробка — злочин, який полягає у ви-
готовленні фальшивого документа або вне-
сенні в офіційний документ явно неправди-
вих відомостей, а також у зміні змісту, харак-
теру і призначення документа підчистками, 
поправками тощо. Розрізняють П. службову, 
вчинену службовою особою (напр., П. доку-
ментів, давання неправдивих відомостей 
тощо з корисливих помислів), і П., вчинену 
приватною особою. Обидва види П. кара-
ються законом за відповідними статтями 
Кримінального кодексу.

Підрозділ — офіційно виділена частина 
підприємства, установи і працівники, що на-
лежать до цього П., за якими закріплене пев-
не коло завдань, функцій, робіт. До П. відно-
сять відділення, відділи, сектори, лабораторії.

Підряд — договір, відповідно до якого 
одна сторона (підрядник) зобов’язується під 
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свою відповідальність виконати за завданням 
другої сторони (замовника) певну роботу з 
використанням власних матеріалів або мате-
ріалів замовника за певну плату. Оплачується 
тільки готовий результат, зданий замовнико-
ві. Підрядник може залучати до виконання й 
інших працівників (фірм), які виконують 
функцію субпідрядника, а підряд ник стає ге-
неральним підрядником.

Підстава для притягнення держав-
ного службовця до дисциплінарної від-
повідальності — вчинення ним дисциплі-
нарного проступку, тобто протиправної ви-
нної дії або бездіяльності чи прийняття 
рішення, що полягає у невиконанні або не-
належному виконанні державним службов-
цем своїх посадових обов’язків та інших ви-
мог, встановлених Законом та іншими 
норма тивно-правовими актами, за яке до 
нього може бути застосоване дисциплінарне 
стягнення.

Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги державного служ-

бовця;
2) порушення правил етичної поведінки 

державних службовців;
3) вияв неповаги до держави, держав-

них символів України, Українського 
народу;

4) дії, що шкодять авторитету державної 
служби;

5) невиконання або неналежне виконан-
ня посадових обов’язків, актів органів 
державної влади, наказів (розпоря-
джень) та доручень керівників, при-
йнятих у межах їхніх повноважень;

6) недотримання правил внутрішнього 
службового розпорядку;

7) перевищення службових повнова-
жень, якщо воно не містить складу 
злочину або адміністративного право-
порушення;

8) невиконання вимог щодо політичної 
неупередженості державного служ-
бовця;

9) використання повноважень в особис-
тих (приватних) інтересах або в не-
правомірних особистих інтересах ін-
ших осіб;

10) подання під час вступу на державну 
службу недостовірної інформації про 
обставини, що перешкоджають реалі-
зації права на державну службу, а та-
кож неподання необхідної інформації 
про такі обставини, що виникли під 
час проходження служби;

11) неповідомлення керівнику державної 
служби про виникнення відносин 

прямої підпорядкованості між дер-
жавним службовцем та близькими 
особами у 15-денний строк з дня їх 
виникнення;

12) прогул державного службовця (у тому 
числі відсутність на службі більше 
трьох годин протягом робочого дня) 
без поважних причин;

13) поява державного службовця на служ-
бі в нетверезому стані, у стані нарко-
тичного або токсичного сп’яніння;

14) прийняття державним службовцем 
необґрунтованого рішення, що спри-
чинило порушення цілісності держав-
ного або комунального майна, неза-
конне їх використання або інше запо-
діяння шкоди державному чи 
комунальному майну, якщо такі дії не 
містять складу злочину або адміні-
стративного правопорушення.

Підсумкове оцінювання — тип оціню-
вання, що проводять наприкінці проекту чи 
програми або певного етапу впровадження з 
метою визначення рівня досягнення очіку-
ваних результатів. Таке оцінювання дає змо-
гу отримати інформацію щодо досягнень та 
значимості проекту чи програми.

Підтвердження відповідності — до-
кументальне посвідчення відповідності про-
дукції чи інших об’єктів, процесів виробни-
цтва, експлуатації, зберігання, перевезення, 
реалізації та утилізації, виконання робіт або 
надання послуг вимогам технічних регла-
ментів, положенням стандартів або умовам 
договорів.

Підтвердження кваліфікації праців-
ників — процедура визначення відповіднос-
ті професійних знань, умінь і навичок пра-
цівників установленим законодавством ви-
могам і посадовим обов’язкам, проведення 
оцінки їх професійного рівня шляхом атес-
тації.

Піжон — пуста, безвідповідальна, фран-
тувата людина, джиґун.

Пік — 1) гостроверха гірська вершина; 
2) найвища точка (межа) розвитку певного 
явища, здобуття чогось; короткочасне різке 
піднесення у чомусь: економічному розвит-
ку, підвищенні ціни, руху транспорту, яки-
хось звершень, визнання, слави тощо.

Пікантний — 1) різкий, гострий на смак; 
2) не до кінця зрозумілий, недоторканий, 
ставить у незрозуміле або не до кінця зрозу-
міле становище; 3) переносно — спокусли-
вий, той, що збуджує, викликає інтерес.

Піктограма — умовне зображення ін-
формаційного об’єкта або операції в графіч-
ному інтерфейсі користувача. П. не зале-

Підстава для притягнення державного ...
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жить від природної мови і її вибір призво-
дить до активізації програми або операції.

Пілотаж — 1) мистецтво керувати лі-
тальним апаратом; 2) у соціологічних дослі-
дженнях при проведенні анкетного опиту-
вання — перша експериментальна стадія 
пробного опитування респондентів (опиту-
ваних осіб) з метою встановлення відповід-
ності змісту анкети, вміщених у ній запитань 
програмі дослідження і, в разі необхідності, 
коригування кількості та змісту запитань ан-
кети.

Пільга — часткове або повне звільнення 
від виконання певних зобов’язань, перевага, 
додаткове право, що надається певним кате-
горіям громадян або окремим організаціям, 
підприємствам, регіонам. Найчастіше такі 
переваги мають форму повного або частко-
вого звільнення від сплати податків (подат-
кові пільги) і від внесення інших обо-
в’язкових платежів, а також звільнення від 
виконання загальних для всіх обов’язків або 
форму додаткових виплат. Адресні П. нада-
ються конкретним особам або організаціям 
за рішенням державних органів.

Пільга соціальна — у традиційному ро-
зумінні цього поняття — це передбачене за-
конодавством повне або часткове звільнення 
певних категорій громадян від виконання 
обов’язку або надання додаткових прав при 
настанні соціального ризику. Тобто соціаль- 
ними пільгами є ті, що надаються для життє-
забезпечення громадян у зв’язку зі знижен-
ням рівня їх доходів нижче прожиткового 
мінімуму або втратою працездатності. В 
Україні за роки незалежності вже створена 
розгалужена система пільг та компенсацій 
для окремих категорій громадян. Ці виплати 
або послуги, відповідно до чинного законо-
давства, надаються населенню. Але при на-
данні цих послуг не до кінця завершено 
створення механізму соціального захисту 
найбільш вразливих верств населення, від- 
сутність адресності у їх наданні. Саме ці ас-
пекти знайшли своє відображення в Страте-
гії подолання бідності. Соціальний захист, у 
свою чергу, має ґрунтуватися на принципах 
поглиблення адресності та забезпеченні ма-
теріальної підтримки непрацездатних грома-
дян, сімей з дітьми, пенсіонерів та осіб з об-
меженими фізичними можливостями.

Пільги адресні — пільги, адресовані 
певним категоріям населення, підприєм-
ствам, особам за рішенням державних ор-
ганів.

Пільговий період кредиту — відстроч-
ка початку погашення кредиту після його 
повного використання. П. п. к. широко вжи-

вається при наданні міжнародних середньо- 
і довгострокових кредитів, які гарантовані 
державою, а також консорціальних єврокре-
дитів. За користування кредитом у цей пері-
од, як правило, утримується нижча процент-
на ставка, ніж в основний період кредиту.

Пільговий строк — час, що надається 
для завершення фінансування окремих 
об’єктів, закриття фінансових рахунків. У 
різних країнах коливається від 1 до 5 міся-
ців. Протягом цього часу уряд має право 
проводити фінансування за рахунок коштів, 
передбачених на минулий бюджетний рік, не 
просячи нового дозволу.

Пільговий тариф — 1) митний тариф, 
який передбачає мінімальні ставки митного 
оподаткування імпортованих товарів для 
країн-імпортерів, що мають режим найбіль-
шого сприяння в торгівлі; 2) тариф оплати 
послуг, зменшений відповідно до наданих 
пільг.

Пінта — міра ємності в Англії й Америці 
(близько 0,5 л), а в давнину — й у Франції 
(майже 0,9 л).

Післядипломна підготовка — це рі-
вень системи освіти, що забезпечує система-
тичне поновлення набутих у ВНЗ знань, пе-
репідготовку людей з вищою освітою з ме-
тою опанування нових спеціальностей та 
професій.

Післяплата — спосіб розрахунків при 
купівлі-продажу товарів або поштовій пере-
силці. При продажу П. передача товарів по-
купцеві здійснюється після сплати тому, хто 
здійснює поставку товару.

Пістоль — старовинна іспанська золота 
монета, офіційна назва — подвійне ескудо; 
карбувалася з XVI ст. до середини XIX ст.

Плаваюча процентна ставка — про-
центна ставка середньострокових і довго-
строкових кредитів, розмір якої не фіксуєть-
ся на весь період кредитування. Така ставка 
підлягає періодичному перегляду через по-
годжені між кредитором і позичальником 
проміжки часу залежно від ситуації на кре-
дитному ринку.

Плагіат (лат. plagiatus — викрадений) — 
безпосереднє запозичення чужих ідей, тех-
нічних рішень, винаходів, частини або цілих 
творів науки, літератури чи мистецтва без 
вказівки джерела, привласнення авторства. 
П. тягне за собою цивільно-правову та кри-
мінальну відповідальність.

Плакат — листове видання у вигляді од-
ного чи декількох аркушів друкованого ма-
теріалу встановленого формату, надруковане 
з одного чи обох сторін аркуша, призначене 
для експонування.

Плакат
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План — 1) модель майбутнього стану 
економічної системи в цілому, господарства 
країни, галузей, регіонів, окремих підпри-
ємств, фірм, компаній. У ньому подається 
розвиток показників і їх досягнення у кінці 
планового періоду, визначаються способи і 
шляхи досягнення кінцевих результатів; 
2) порядок, послідовність виконання певних 
робіт, викладання будь-якого матеріалу (до-
повіді, інформації).

План врегулювання — рішення Фонду, 
що визначає спосіб, економічне обґрунту-
вання, строки та умови виведення неплато-
спроможного банку з ринку.

План з моніторингу та оцінювання — 
довгострокова стратегія зі збору, аналізу та 
використання інформації/даних для забез-
печення підзвітності та управління проекта-
ми чи програмами. 

План Маршалла — спеціальна міждер-
жавна програма фінансової допомоги у від-
будові Західної Європи з боку США, яка 
здійснювалася з 1948 р. до 1952 р. Названа 
іменем її автора, державного секретаря США 
А. Маршалла. Основними напрямами допо-
моги були субсидії і кредити, які становили 
десяту частину загального обсягу вкладень у 
відбудову економіки західноєвропейських 
країн. Допомога передбачала взяття певних 
зобов’язань країнами Європи, насамперед — 
умови відновлення нормального функціону-
вання зовнішньої торгівлі. При цьому США 
належало пріоритетне право вибору товарів 
для імпорту в європейські країни, фінансу-
вання закупок устаткування. США наділені 
були певними пільгами доступу до джерел 
сировини, купівлі окремих товарів. У цілому 
програма сприяла створенню могутнього 
економічного потенціалу європейських кра-
їн. У ній було вдало поєднано довгострокові 
інтереси партнерів, пов’язані з розвитком ви-
робництва і торгівлі.

План-прогноз — можливий розвиток 
економічної системи, господарства, регіонів, 
галузей при дії певних факторів, сила впли-
ву яких враховується під час прогнозування.

План рахунків — система, сукупність 
упорядкованих бухгалтерських рахунків.

План реструктуризації — договір, від-
повідно до якого проводиться реструктури-
зація грошового зобов’язання та/або госпо-
дарської діяльності боржника у процедурі 
фінансової реструктуризації, укладений у 
порядку, визначеному цим Законом, між 
боржником, залученими кредиторами та ін-
весторами (за наявності), а також іншими 
особами, на яких покладені обов’язки відпо-
відно до плану реструктуризації.

Плани державні — національні плани, 
що розробляються на рівні всього господар-
ства країни.

Плани директивні — плани, які після 
затвердження набувають сили закону і під-
лягають обов’язковому виконанню.

Плани індикативні — радчі плани.
Плани перспективні — плани, показни-

ки яких розроблені на тривалий прогнозова-
ний період. Розрізняють довгострокові пла-
ни — на 10–15 років і середньострокові — на 
3–5 років (див. також “Перспективний план”).

Плани поточні — плани, розраховані на 
короткий період року.

Планізм — доктринальне обґрунтуван-
ня. П. вживається рідко і означає прагнення 
планово організувати людську діяльність у 
сфері економіки. Доктрина базується на 
тому, що планування є раціональним і необ-
хідним у людській діяльності.

Планово-програмно-бюджетна си-
стема — структура з вісьмома головними 
компонентами: цілі, програми, програмні 
альтернативи, результати, прогресивні вимі-
ри, вхідні дані, альтернативні способи вико-
нання даної роботи й системний аналіз. Це 
структура, за основу якої править підзвіт-
ність на громадянському ринку, тому її за-
вданнями мають бути постачання й розподіл 
продукції, а отже, програми задумують і ви-
конують, як об’єкти виробництва/розподілу. 
Тож програмні альтернативи — це інші 
об’єкти виробництва/розподілу, що здатні 
запропонувати кращі співвідношення при-
бутків-витрат, ніж уже наявні. Кінцеві про-
дукти стають єдиними елементами, що їх 
трактують як результати. Прогрес розгляда-
ють і вимірюють із погляду координації та 
ефективності виробництва/розподілу. Від-
так вхідні дані — це “будь-які ресурси, вико-
ристовувані для виконання роботи виробни-
цтва/розподілу”. Тому альтернативні вхідні 
дані стають важливою основою для порів-
нянь у межах будь-якої даної програми. І, 
нарешті, системний аналіз забезпечує ді-
агноз й оцінку всього комплексу. 

Плантація — 1) велике землеробське 
господарство, що спеціалізується на виро-
щуванні певних культур; 2) значні за розмі-
рами земельні ділянки, зайняті під окремі  
с.-г. культури.

Планування — одна зі складових управ-
ління, що полягає в розробці планів і їх реа-
лізації. Планами визначаються основні по-
казники розвитку економічної системи, спо-
соби їх досягнення. П. включає і прийняття 
рішень відповідними органами та особами, 
спрямованих на виконання планів.

План
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Планування кар’єри — 1) елемент си-
стеми управління персоналом, покликаний 
забезпечити стратегічні кадрові потреби під-
приємства, установи, організації, а також 
мотивацію працюючих до тривалого співро-
бітництва з підприємством, установою, орга-
нізацією, до підвищення свого професійного 
рівня. П. к. передбачає певні послідовності 
посадових позицій працівника на час його 
роботи на конкретному підприємстві (в ор-
ганізації, установі). П. к. здійснюють служби 
управління (роботи з персоналом) на основі 
кадрового плану, системи підготовки і пере-
підготовки кадрів, даних атестацій персона-
лу за обов’язкового погодження із самим 
працівником; 2) особистісні очікування 
(претензії) індивіда на досягнення ним пев-
ного посадового або професійного рівня в 
межах обраної кар’єри. П. к. може бути пред-
метом конкретної соціальної технології, 
напр., мотивації трудової діяльності, ротації 
кадрів та ін.

Планування людських ресурсів — 
процес добору людських ресурсів з ураху-
ванням майбутніх потреб. З огляду на той 
факт, що вартість людських ресурсів — вирі-
шальний змінний чинник у безконечній бо-
ротьбі за скорочення витрат, важливо зрозу-
міти значення й необхідність такого плану-
вання. Але воно — це не тільки зменшення 
витрат. Вичерпніший перелік того, що може 
дати організації П. л. р., обіймає такі елемен-
ти: воно пов’язує управління людськими ре-
сурсами з організаційним процесом плану-
вання; передбачає сподіваний стан людських 
ресурсів; дозволяє організаціям упорядкова-
но просувати працівників, даючи їм різні по-
сади і збільшуючи тягар відповідальності; 
дозволяє організаціям уникнути витрат на 
циклічне вербування внаслідок використан-
ня довгострокових прогнозів задля вирівню-
вання коротко строкових бюджетних циклів; 
дозволяє організаціям пов’язати результат 
окремого працівника зі ступенем організа-
ційної продуктивності.

Планування оптимальне — плануван-
ня з використанням економіко-матема-
тичних методів і моделей, що дає можли-
вість із багатьох варіантів вибрати найліп-
ший, який найбільше відповідає критеріям 
оптимальності для конкретної структури — 
суб’єкта підприємницької діяльності.

Планування робочого місця — най-
більш зручне і доцільне просторове розмі-
щення всіх функціонально пов’язаних між 
собою засобів праці, предметів праці і са-
мого працівника. Розміщення засобів і 
предметів праці має задовольняти дві ви-

моги: 1) не створювати загромадження і 
тісноти на робочому місці; 2) запобігати за-
йвим рухам. Порушення цих вимог спри-
чиняє непродуктивні затрати робочого 
часу та енергії працівника, передчасну вто-
му і зниження продуктивності праці.  
П. р. м. повинно забезпечити безпеку праці, 
економію рухів робітника, раціо нальну ро-
бочу позу, економне використання вироб-
ничої площі. Проекти планування окремих 
робочих місць погоджують із загальним 
плануванням виробничих цехів, відділів 
під приємства.

Планування соціальне — розроблення 
планів, які передбачають значні зрушення у 
соціально-економічній сфері.

Планування фінансове — планування 
фінансового забезпечення розвитку еконо-
мічної системи, галузей, підприємств.

Планування якості — це складова ме-
неджменту якості, що полягає у встановлен-
ні цілей у сфері якості та визначенні необ-
хідних робочих процесів та відповідних ре-
сурсів, необхідних для досягнення цих 
цілей.

Плата — 1) кошти, що їх належить спла-
чувати за придбані товари, за використані 
ресурси, за наданий кредиту формі розра-
хунків за зобов’язаннями, у вигляді встанов-
лених законом внесків; 2) в електроніці — 
змінна панель у вигляді тонкого твердого 
листа ізоляційного матеріалу, на якій розмі-
щується схема (електронні компоненти).

Плата абонента — внески, що сплачу-
ються за обслуговування чи користування 
чим-небудь.

Платежі в бюджет — відрахування ко-
штів юридичних і фізичних осіб, що їх здій-
снюють у державний (регіональний, місце-
вий) бюджет.

Платежі комунальні — платежі насе-
лення й орендарів приміщень за користуван-
ня комунальним майном і відповідними по-
слугами (тепло-, газо-, водопостачання, ка-
налізацію).

Платіж — виконання бюджетних, борго-
вих, гарантійних чи податкових зобов’язань, 
що виникли в поточному або попередніх бю-
джетних періодах.

Платіжна вимога — розрахунковий 
платіжний документ, що пред’являється 
одержувачем коштів у банк. За допомогою 
П. в. постачальники, продавці товарів, ви-
конавці робіт і послуг вимагають перераху-
вання коштів на свій рахунок з рахунків тих 
підприємств і організацій, для кого були 
виконані роботи, послуги чи поставлені то-
вари.

Платіжна вимога
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Платіжна вимога-доручення — роз-
рахунковий платіжний документ, що 
пред’являється одержувачем коштів у банк, 
який обслуговує його. П. в.-д. містить, з од-
ного боку, вимогу одержувача коштів до їх 
платника про сплату належної суми, а з дру-
гого — доручення платника своєму банкові 
про перерахування даної суми одержувачу.

Платіжна відомість — бухгалтерський 
касовий документ, на основі якого прово-
диться виплата заробітної плати працівни-
кам підприємства, окремим особам, інші 
види грошових виплат.

Платіжна система — сукупність інстру-
ментів і методів, що застосовуються для пере-
казу грошових коштів, здійснення розрахун-
ків і врегулювання боргових зобо в’язань між 
учасниками економічного обороту. П. с. різ-
них держав істотно відрізняються одна від 
одної у зв’язку з відмінностями в рівнях еко-
номічного розвит ку, особливостями банків-
ського законодавства, платіжними звичаями.

Платіжне доручення — розрахунко-
вий документ, що містить письмове доручен-
ня платника банку про перерахування (пере-
ведення) з його рахунку певної суми на ра-
хунок одержувача в тому ж або іншому 
банку. П. д. виконується банком за наявності 
коштів на рахунку платника, якщо інше не 
передбачено договором між платником і 
банком.

Платіжне повідомлення — документ, 
яким фінансовий орган повідомляє платни-
ка податків про суму і терміни внесення на-
лежних з нього платежів.

Платіжний баланс — відомість, у якій 
показаний рух коштів у вигляді платежів з 
однієї країни в іншу. П. б. характеризує спів-
відношення сум платежів, здійснених краї-
ною за кордоном протягом певного часу, і 
коштів, що надійшли в країну протягом того 
самого часу. Якщо надходження коштів пе-
ревищує їх витрати — це активний баланс, 
коли ж платежі іншим країнам перевищують 
надходження коштів від них — це пасивний 
баланс. Частиною П. б. є торговий баланс 
(див. також “Баланс платежів”).

Платіжний календар — графік надхо-
дження коштів і платежів підприємств, 
фірм, компаній.

Платіжний кредит — кредит, що нада-
ється платникам на оплату ними розрахун-
кових документів, виконання зобов’язань 
щодо оплати в разі тимчасових фінансових 
труднощів. П. к. надається банками підпри-
ємствам на оплату матеріальних ресурсів, 
оборотних засобів, на виплату заробітної 
плати, покриття дебетової заборгованості.

Платіжний оборот — частина сукупно-
го грошового обігу, в якому гроші функціо-
нують як засіб платежу в безготівковій фор-
мі й готівкою. В господарській і банківській 
практиці основну частину П. о. становлять 
безготівкові розрахунки. Об’єктами безго-
тівкових платежів є товари та послуги, 
будівельно-монтажні роботи, відрахування 
на капітальне будівництво і капітальний ре-
монт основних фондів та фінансові 
зобов’язання перед бюджетом. Платежі про-
водять суб’єкти підприємництва, організації, 
установи, фінансово-кредитні органи тощо. 
П. о. готівкою включає виплату підприєм-
ствами заробітної плати, платежі громадян 
за товари, комунальні послуги, оплату по-
датків та ін.

Платна стоянка — площа (в тому числі 
відкрита і критий майданчик), яка викорис-
товується в якості місць для надання платних 
послуг зі зберігання транспортних засобів.

Платник податків — особа, на яку від-
повідно до Податкового кодексу України та 
інших законів України покладено обов’язок 
зі сплати митних платежів.

Платоспроможний попит — попит на 
товари і послуги, забезпечений грошовими 
коштами населення. Рівень споживання і 
виробництва залежить від платоспроможно-
го попиту, зумовлює важливість його ви-
вчення та прогнозування в маркетинговій 
стратегії фірми.

Платоспроможність — здатність дер-
жави, підприємства, організації, фірми по-
вністю і своєчасно виконувати свої платіжні 
зобов’язання, що випливають з торгових і 
кредитних операцій.

Платформа — 1) поміст, майданчик на 
залізничній станції, пункті зупинки поїздів, 
посадки і висадки пасажирів тощо; 2) неве-
лика залізнична станція, полустанок; 3) ван-
тажний залізничний вагон з низькими бор-
тами; 4) політична, соціальна або економічна 
програма, розроблена і запрограмована окре-
мою партією, організацією, установою, окре-
мим угрупованням.

Плацкарта — додаток до проїзного до-
кумента (або проїзний квиток), який надає 
право пасажирові зайняти певне місце у ва-
гоні, каюті, салоні автобуса тощо.

Плебісцит — всенародне опитування, 
виявлення думки населення щодо зміни, зо-
крема державної території. П. здійснюється 
також із найважливіших питань суспільного 
і державного життя.

Плем’я — спільність людей у докласово-
му суспільстві, що складалася з декількох ро-
дів, які мали багато спільних рис та інтересів: 

Платіжна вимога-доручення
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діалект мови, звичаї та релігійні культи, тери-
торію для полювання і проживання, загальне 
ім’я тощо.

Пленарне засідання (від лат. plenum — 
повне) — найважливіша форма діяльності 
органів представницької влади, коли парла-
мент, його палати або інший представниць-
кий орган збираються в повному складі. Рі-
шення з найважливіших питань, що входять 
до компетенції даного представ ницького ор-
гану, таким як обрання керівних посадових 
осіб та органів, затвердження бюджету, деле-
гування повноважень тощо, приймаються 
тільки на пленарних засіданнях.

Пленум (лат. рlenum — повне) — збори 
членів виборного керівного органу організа-
ції (державної, партійної, громадської) в 
пов ному складі.

Плинність — показник рівня зміни 
складу працівників підприємства, організа-
ції, установи внаслідок звільнення їх і пере-
ходу на іншу роботу за власним бажанням.

Плинність робочої сили — переміщен-
ня робочої сили з одних суб’єктів підприєм-
ництва, галузей економіки й економічних 
районів в інші. П. р. с. спричинюють звіль-
нення за власним бажанням, за порушення 
трудової дисципліни, недоліки в організації 
виробництва, праці та її оплати, незадовільні 
житлово-побутові умови тощо. Показником 
П. р. с. є коефіцієнт, який визначають як від-
ношення відпливу робітників до середньо-
спискового складу їх за той самий час.

Плутократія (від грец. багатство, вла-
да) — правління багатіїв (плутократів), які 
завдяки своїм капіталам контролюють владу.

Плюралізм (лат. pluralis — множин-
ний) — 1) співіснування і взаємодія в су-
спільстві різних політичних партій та інших 
громадських організацій (профспілкових, 
церковних, комерційних та ін.), яким закон 
забезпечує свободу вираження їхніх інтере-
сів, думок, позицій; 2) забезпечена законом 
свобода різних точок зору, позицій, думок.

Плюралістська теорія — пов’язана з 
діяльністю зацікавленої групи теорія, що 
спирається на припущення, що всі люди в 
суспільстві утворюють асоціації, які пред-
ставляють їхні різноманітні інтереси. Через 
такі асоціації чи групи люди можуть форму-
лювати свої інтереси й повідомляти про них 
урядові. Відтак уряд, формуючи політику, 
зобов’язаний враховувати ці інтереси. Існу-
ють три засади П. т. По-перше, держава — 
лише один із багатьох осередків влади у су-
спільстві. По-друге, конфлікт між зацікавле-
ними групами, що досягають певних цілей, є 
частиною переговорного процесу про полі-

тичний та економічний розвій су спільства. 
По-третє, теорія сприяє ще й раціоналізації 
присутності елітизму в ліберальних демо-
кратіях. Третя засада дуже сумнівна. Одне 
чітке припущення, яке робить ця теорія, по-
лягає в тому, що всі групи рівні перед уря-
дом і уряд не перебуває під переважним 
впливом жодної з груп. Теорія також слу-
жить засобом, що запобігає пануванню дер-
жави над населенням. Вона дає громадянам 
шанс чіткіше зрозуміти політичні еліти й за-
вадити пануванню цих еліт у системі через 
активну участь громадян у тій системі.

Плюралістський підхід до ухвален-
ня рішень — підхід, згідно з яким рішення 
про ресурси є наслідком угоди між групами, 
які представляють різні інтереси, — угоди, в 
якій досягають найбільшого консенсусу.

Поведінка — 1) активність індивіда, що 
спостерігається ззовні; 2) діяльність, що має 
природні передумови, але соціально розми-
та, орієнтована переважно соціальними по-
требами, нормами і правилами спільного 
життя людей, системою соціальних і куль-
турних ролей, спільною мовою і протікає в 
умовах взаємодії з факторами фізичного та 
соціального середовища. Розрізняють П. 
вербальну (мовну) і невербальну (жести, 
пози, оформлення зовнішності та ін.).

Повернення — 1) повернення кредиту 
(в т. ч. товарного), боргу, отриманих у прокат 
речей; 2) повернення помилково, незаконно 
стягнутих коштів, податків потерпілим осо-
бам.

Повідомлення — офіційне письмове, 
телеграфне чи телефонне повідомлення за-
інтересованих осіб про події, що відбувають-
ся або мають відбутися, необхідність вжити 
певні дії для участі в них. П. може мати фор-
му вказівки або інформаційного повідомлен-
ня (П. про строки поставки, П. про відванта-
ження товару тощо).

Повідомлення акціонерам — повідом-
лення, що містить передбачену законом та 
статутом акціонерного товариства інформа-
цію і направляється адресату листом з опи-
сом вкладення та повідомленням про вру-
чення.

Повідомлення про відкриття креди-
ту — документ, у якому підтверджується 
відкриття кредиту, надходження грошей на 
рахунок.

Повірений — особа, уповноважена здій-
снювати певні дії від імені і за дорученням 
інших осіб.

Повірочне тавро — знак, позначка, що 
проставляються на виробах, які не відпові-
дають вимогам пробірного нагляду.

Повірочне тавро
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Повістка — письмове повідомлення про 
виклик до офіційного державного органу — 
військкомату, на засідання суду, а також про 
виклик до слідчого чи прокурора. Вона адре-
сована конкретній особі із зазначенням точ-
ної адреси установи, яка викликає, місця і 
часу явки, для якої процесуальної дії (допит, 
прийом для підготовки розгляду справи 
тощо), з приводу якої викликається особа, 
назви справи, з приводу якої робиться ви-
клик, попередження про наслідки неявки.

Повіт — адміністративно-територіальна 
одиниця у Великому Князівстві Литовсько-
му і Речі Посполитій. На сучасному етапі 
П. — середня адміністративно-територіальна 
одиниця в Республіці Польща. Етимологіч-
но термін “П.” походить від слова “віче” і до-
слівно означає район, у якому чоловіче насе-
лення здатне зібратись на єдине віче для ви-
рішення місцевих питань. Ієрархічно стоїть 
нижче від польського воєводства або росій-
ської губернії і вище, ніж українська, росій-
ська волость або польська гміна. Вперше 
слово П. з’являється в письмових джерелах 
ХIV ст. Великого князівства Литовського. 
На території Галицької Русі, західної Волині 
та західного Поділля в складі Польського 
королівства до 30-х рр. ХV ст. П. являли со-
бою округи, якими управляли воєводи (при-
значалися з місцевого населення і підпоряд-
ковувалися старостам). З утворенням Русь-
кого, Белзького і Подільського воєводств ці 
землі також були поділені на П. Управляв П. 
гродський староста, що відав адміністратив-
ними, судовими, а іноді й військовими спра-
вами. З поширенням на українські землі 
польського права у кожному П. діяв грод-
ський суд (очолював староста) та виборний 
земський суд, які обслуговували переважно 
шляхту (передусім землевласницьку). До се-
редини ХVІ ст. деякі з П. складалися зі свого 
роду підповітів на чолі зі старостами нижчо-
го рангу. У Волинській, Східноподільській і 
Київській землях до 1566 р. П. були старо-
стинськими округами, а у створених цього ж 
року Волинському і Брацлавському воєвод-
ствах, а також у Київському воєводстві (іс-
нувало з 1471 р.) — судово-адмі-
ністративними округами. В роки націо-
нально-визвольної війни українського наро-
ду під проводом Б. Хмельницького 
1648–1657 рр. на території Гетьманської дер-
жави було скасовано П. і запроваджено 
полково-сотенну систему адміністративно-
тери торіального і військового управління. 
Після входження українських земель до 
складу Австрійської монархії на території 
Галичини і Буковини запроваджувався по-

діл на округи і дистрикти. Українські землі, 
що потрапили під владу Російської імперії, 
були остаточно поділені в кінці ХVІ ст. на 
губернії. Дистрикти місцевим населенням 
традиційно іменувалися П., що відображува-
лося в українській та польській суспільно-
політичній та науковій літературі ХІХ–
ХХ ст. Поділ на дистрикти проіснував до 
розпаду Австро-Угорщини. Повітовий поділ 
зберігався в УРСР до 1923 р., коли внаслі-
док адміністративної реформи замість 102 
П. було створено 52 округи. В 1919–1939 рр. 
П. був адміністративно-терито ріальною оди-
ницею на західноукраїнських землях, що 
входили до складу Польщі.

Повітряний чартер — договір фрахту-
вання повітряних транспортних засобів, який 
передбачає фрахтування всієї місткості або 
частини одного або декількох повітряних су-
ден на один або кілька рейсів для перевезен-
ня пасажирів, багажу, вантажів, пошти.

Повітряні кордони — умовні верти-
кальні площини, що проходять по держав-
них кордонах, розташованих по сухопутній, 
водній та морській території держави. 
Висот на межа повітряних кордонів міжна-
родним повітряним правом не встановлена. 
Існує думка, що він повинен знаходитися на 
висоті не більше 100–110 км над рівнем Сві-
тового океану (мінімальна висота орбіти су-
путника).

Повна зайнятість — зайнятість праців-
ника за нормою робочого часу, передбаче-
ною згідно із законодавством, колективним 
або трудовим договором.

Повна перевірка декларацій. П. п. д. 
полягає у з’ясуванні достовірності задекла-
рованих відомостей, точності оцінки заде-
кларованих активів, пере вірці на наявність 
конфлікту інтересів та ознак незаконного 
збагачення і може здійснюватися під час де-
кларування діяльності суб’єктом, пов’язаної 
з виконанням функцій держави або місце-
вого самоврядування, а також протягом 
трьох років після припинення такої діяль-
ності.

Повна підпорядкованість (підлег-
лість) — наявність у суб’єкта державного 
управління всіх або переважної більшості 
важелів керуючого впливу на об’єкт держав-
ного управління, включаючи вирішення 
щодо підлеглого органу: установчих питань; 
визначення правового статусу; кадрових пи-
тань; здійснення контролюючих функцій; 
отримання звітності; застосування заходів 
відповідальності.

Повне товариство — господарське то-
вариство, члени якого ведуть підприємниць-

Повістка
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ку діяльність відповідно до укладеного дого-
вору. Майно П. т. являє собою спільну пайо-
ву власність і належить на цій основі всім 
учасникам. Назва такого товариства повин-
на включати імена всіх його учасників або 
ім’я одного з додаванням “і компанія” і під-
креслювати, що це є “повне товариство”. 
Члени товариства беруть безпосередню 
участь в управлінні його діяльністю, розпо-
ділі прибутку і покритті збитків пропорцій-
но своєму вкладові в загальний капітал.

Поводження з відходами — діяль-
ність, у процесі якої утворюються відходи, а 
також діяльність зі збирання, використання, 
знешкодження, транспортування, розміщен-
ня відходів.

Поворотність кредиту — повернення 
коштів, одержаних у тимчасове користу-
вання, кредиторові у строки, що були обу-
мовлені.

Повторна зайнятість — робота за су-
місництвом, не за основним місцем роботи, а 
як додаткова до основної.

Повторний бойкот — заклик профспі-
лок не купувати або не використовувати то-
вари, продукти, вироблені членами іншого 
профспілкового об’єднання.

Повторний конкурс вакантної поса-
ди державної служби. Повторний кон-
курс проводиться у разі:

1) встановлення факту порушення умов 
конкурсу під час його проведення, яке 
могло вплинути на його результати;

2) якщо за результатами конкурсу не ви-
значено кандидата на зайняття ва-
кантної посади;

3) виявлення за результатами спеціальної 
перевірки обмежень щодо вступу на 
державну службу переможця конкурсу 
та відсутності другого за результатами 
конкурсу кандидата на зайняття ва-
кантної посади державної служби.

Повторний конкурс проводиться у поряд-
ку, визначеному для проведення конкурсу.

Повторні вибори — вибори, що прово-
дяться у випадках, якщо попередні вибори 
визнані такими, що не відбулися (напр., че-
рез низький відсоток явки виборців). Термін 
проведення встановлюється виборчим зако-
ном або рішенням компетентних виборчих 
органів.

Пов’язана особа — 1) особа, яка має 
спільного з боржником кінцевого (кінцевих) 
бенефіціарного (бенефіціарних) власника 
(власників), контролера (контролерів); осо-
ба, в якій боржник володіє істотною участю; 
особа, яка володіє істотною участю у борж-
никові; особа, яка поряд з боржником має 

спільного (спільних) власника (власників) 
істотної участі; або особа, яка належить фі-
зичній особі або контролюється фізичною 
особою, яка перебуває у родинних стосунках 
(є чоловіком (дружиною), прямим родичем 
(батьком, матір’ю, дитиною, рідним братом, 
сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою), 
прямим родичем чоловіка (дружини), дру-
жиною (чоловіком) прямих родичів) з кін-
цевим бенефіціарним власником (контроле-
ром) боржника або з власником (власника-
ми) істотної участі у боржникові; особа, яка 
є поручителем (майновим поручителем) за 
зобов’язаннями такого боржника. Державні 
банки, банки за участю держави, інші дер-
жавні підприємства або органи державної 
влади для цілей цього Закону не вважаються 
П. о. стосовно боржників, які є державними 
підприємствами; 2) керівник фінансової 
установи, член наглядової ради фінансової 
установи, виконавчого органу, керівник під-
розділу внутрішнього аудиту; керівник юри-
дичної особи, яка має істотну участь у фінан-
совій установі; споріднена особа фінансової 
установи; афілійована особа фінан сової уста-
нови; керівник, контролер спорідненої особи 
фінансової установи; керівник, контролер 
афілійованої особи фінансової установи; 
члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником 
фінансової установи, членом наглядової 
ради фінансової установи, виконавчого орга-
ну, керівником підрозділу внутрішнього ау-
диту, керівником, контролером спорідненої 
особи, керівником, контролером афілійова-
ної особи (членами сім’ї фізичної особи вва-
жаються її чоловік (дружина), діти або бать-
ки як фізичної особи, так і її чоловіка (дру-
жини), а також чоловік (дружина) будь-кого 
з дітей або батьків фізичної особи); юридич-
на особа, в якій члени сім’ї фізичної особи, 
яка є керівником фінансової установи, чле-
ном наглядової ради фінансової установи, 
виконавчого органу, керівником підрозділу 
внутрішнього аудиту, керівником, контроле-
ром спорідненої особи, керівником, контро-
лером афілійованої особи, є керівниками або 
контролерами.

Погашення — повернення позичальни-
ком коштів, одержаних ним від кредиторів, в 
обумовлені строки. П. може бути окремими 
частинами чи цілою сумою.

Погашення державного (місцевого) 
боргу — операції з повернення позичальни-
ком кредитів (позик) відповідно до умов 
кредитних договорів та/або випуску борго-
вих цінних паперів.

Погашення емісійних цінних папе-
рів — сукупність дій емітента і власників 

Погашення емісійних цінних паперів
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цінних паперів щодо припинення обігу бор-
гових емісійних цінних паперів, виплати їх-
нім власникам номінальної вартості цінних 
паперів та доходу за такими цінними папе-
рами (якщо це передбачено проспектом емі-
сії цінних паперів) або постачання (надан-
ня) товарів (послуг) у строки, передбачені 
проспектом емісії цінних паперів, та анулю-
вання цінних паперів.

Поглиблена перевірка клієнта — 
здійснення суб’єктом первинного фінансо-
вого моніторингу заходів з отримання (зо-
крема від органів державної влади, держав-
них реєстраторів, з офіційних або публічних 
джерел) інформації про клієнта (представ-
ника клієнта) для підтвердження або спрос-
тування наданих ним даних, достовірність 
яких є сумнівною.

Поглинання — форма примусового 
злиття, придбання однією корпорацією ін-
шої. Корпорація, що поглинає, залишається 
юридичною особою, а інша (корпорація, яку 
поглинають) ліквідується, передавши при 
цьому першій все майно, зобов’язання, бор-
ги. П. здебільшого відбувається завдяки ви-
купу контрольного пакету акцій та скупці 
акцій.

Погроза — виявлення на словах, пись-
мово або в іншій формі намірів завдати шко-
ди окремій особі, групі людей, громадським 
інтересам. П. як намір до вчинення злочину, 
як правило, не тягне за собою покарання. 
Але в окремих випадках кримінальним зако-
нодавством передбачається відповідальність 
за П. як за самостійний злочин.

Подання декларацій осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. Особи, 
уповноважені на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, посадові особи 
юридичних осіб публічного права зобов’язані 
щорічно до 1 квітня подавати шляхом запов-
нення на офіційному веб-сайті Національного 
агентства декларацію за минулий рік за фор-
мою, що визначається Національним агент-
ством. Особа, яка претендує на зайняття поса-
ди, до призначення або обрання на відповідну 
посаду подає в установленому Законом по-
рядку декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування, за минулий рік.

Подарунок — грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, послуги, нематері-
альні активи, які надають/одержують безо-
платно або за ціною, нижчою мінімальної 
ринкової.

Податки державні — податки, що стя-
гуються центральним урядом країни на 

основі державних законодавчих актів і на-
правляються у державний бюджет.

Податки непрямі — податки, що стя-
гуються у вигляді надбавок до цін товарів і 
послуг (акцизний збір, податок з продажу 
та ін.).

Податки особові — прямі податки, що 
сплачуються залежно від оподатковуваного 
доходу певної особи з урахуванням наданих 
їй пільг.

Податки пільгові — встановлюються 
державою з метою стимулювання юридич-
них чи фізичних осіб — суб’єктів підприєм-
ницької діяльності або представників окре-
мих соціальних груп населення (малозабез-
печених) з метою їх кращого соціального 
захисту (напр., встановлення граничного мі-
німуму неоподатковуваного доходу (прибут-
ку), податкові знижки малим підприєм-
ствам, спільним з іноземними юридичними 
особами підприємствам, початкуючим під-
приємствам, багатодітним і малозабезпече-
ним сім’ям за випуск (реалізацію продукції 
на експорт тощо).

Податки прогресивні — податки, став-
ки яких збільшуються ступінчасто зі зрос-
танням величини оподатковуваного доходу.

Податки пропорційні — податки з не-
змінною ставкою, величина яких прямо про-
порційна величині оподатковуваного доходу.

Податки прямі — податки, що сплачу-
ються безпосередньо з доходу (податок на 
прибуток, заробітну плату і її приріст).

Податки реальні — прямі податки, які 
стягуються з окремих конкретних видів май-
нових цінностей (земля, будинок, цінні па-
пери).

Податки у грошовій фомі — податки, 
що сплачуються тільки у грошовій формі.

Податки цільові — податки, що стягу-
ються цільовим призначенням на певні по-
треби.

Податкова декларація — офіційна до-
кументальна заява платника податків про 
одержані ним доходи, які підлягають оподат-
куванню, за певний період часу про знижки і 
пільги, що поширюються на ці доходи. П. д. є 
однією з форм контролю за сплатою податків 
з боку податкової інспекції. На основі П. д. 
оподатковуються доходи підприємців, осіб 
вільних професій, стягується додаткова, про-
гресивна частина прибуткового податку з 
громадян, фізичних осіб.

Податкова квота — податкова ставка, 
виражена у процентах до доходу платника 
податків.

Податкова політика — діяльність дер-
жави у сфері запровадження правової регла-

Поглиблена перевірка клієнта
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ментації та організації справляння податків і 
податкових платежів до централізованих 
фондів держави.

Податкова система — сукупність по-
датків, форм і методів оподаткування, зби-
рання і використання податків, податкових 
органів, які запроваджені в країні.

Податкова ставка — величина податку 
в розрахунку на одиницю оподаткування: 
величина податку з одиниці земельної пло-
щі, ваги, кількості товару, частка від вартості 
об’єкта оподаткування тощо. Якщо податок 
стягується з доходів у грошовому виразі, то 
П. с. встановлюється у вигляді грошової 
суми за один об’єкт (напр., транспортний за-
сіб). Розрізняють тверді, пропорційні, про-
гресивні П. с.

Податкова ставка прогресивна — по-
даткова ставка, що являє собою процент, 
який збільшується зі збільшенням оподатко-
вуваного доходу.

Податкова ставка пропорційна — по-
даткова ставка, що являє собою сталий від-
соток від доходу, який оподатковується.

Податкова ставка тверда — податкова 
ставка, що являє собою конкретну суму, яка 
не залежить від величини доходу.

Податкове законодавство — сукуп-
ність юридичних, правових норм, які вста-
новлюють у країні види податків, податкові 
ставки, порядок сплати податків, а також 
визначають податкові пільги. П. з. регулює 
відносини між платниками податків і тими, 
хто стягує податки, встановлює порядок 
виникнення, зміни і порядок припинення 
податкових зобов’язань, визначає податко-
ві санкції. Як правило, П. з. належить до 
компетенції вищих законодавчих органів 
країни, але деякі норми податкового регу-
лювання визначаються й вищими виконав-
чими органами: урядом і Міністерством фі-
нансів.

Податкове право — сукупність офіцій-
но прийнятих, законодавчо закріплених 
юридичних норм, які визначають стягування 
податків, а також відносини, пов’язані з ви-
никненням, зміною і припиненням податко-
вих зобов’язань.

Податкове регулювання — заходи ці-
леспрямованого економічного законодавчо-
го впливу держави на виробничо-економічні, 
соціальні процеси через систему регульова-
ного оподаткування: зміна видів податків, 
податкових ставок; надання податкових 
пільг; регулювання загального рівня оподат-
кування, відрахувань у бюджет. (Напр., на-
дання пільгових податків суб’єктам малого 
чи середнього бізнесу, початкуючим підпри-

ємцям, виробничим підприємствам, поста-
чальникам продукції на експорт, іноземним 
інвесторам, програмам ноу-хау тощо). Зни-
ження податків може стимулювати вітчиз-
няне виробництво, сприяти розвиткові окре-
мих видів економічної діяльності, впливати 
на рівень матеріального добробуту різних 
категорій населення.

Податковий імунітет — звільнення від 
обов’язку платити податки, що надається 
окремим юридичним і фізичним особам згід-
но з національним або міжнародним правом. 
Міжнародне право і спеціальні міждержавні 
угоди передбачають П. і. дипломатичних і 
консульських установ і організацій, співро-
бітників і членів їхніх сімей.

Податковий притулок — невеликі дер-
жави чи території, де відносно низький рі-
вень податків і діють податкові пільги, від-
сутні в інших країнах. Сюди часто спрямову-
ється іноземний капітал у пошуках притулку 
від надмірних податків.

Податковий сертифікат — офіційні 
письмові свідоцтва, що видаються Міністер-
ством фінансів чи іншим відповідним дер-
жавним органом держави підприємствам або 
корпораціям про часткове або повне їх звіль-
нення протягом певного часу від сплати по-
датків.

Податкові канікули — встановлений 
законом термін, протягом якого та чи інша 
група підприємств, фірм, організацій звіль-
няється від сплати того або іншого податку.

Податкові пільги — часткове або повне 
звільнення певного кола фізичних і юридич-
них осіб від сплати податків відповідно до 
чинного законодавства. Найчастіше такі 
пільги встановлюються для благодійних ор-
ганізацій, інвалідів, пенсіонерів, дитячих і 
освітніх установ, підприємств, здійснюють 
діяльність, вкрай необхідну в інтересах дер-
жави, підприємств і підприємців в сфері ма-
лого бізнесу, підприємств, що опинилися у 
вкрай важкому фінансовому становищі че-
рез незалежні від них причин.

Податок — обов’язковий внесок до бю-
джету відповідного рівня або в позабюджет-
ний фонд, що здійснюється юридичними та 
фізичними особами — платниками податків 
у порядку і на умовах, що визначаються за-
конодавчими актами. П. — обов’язковий, ін-
дивідуально безвідплатний платіж, що стя-
гується з організацій і фізичних осіб у формі 
відчуження належних їм на праві власності, 
господарського відання або оперативного 
управління грошових коштів з метою фінан-
сового забезпечення діяльності держави і 
(або) комунальних утворень. 
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Податок на доходи фізичних осіб, 
прибутковий податок з фізичних осіб — 
податок, яким обкладається сума сукупного 
доходу фізичної особи в грошовому обчис-
ленні за минулий податковий період. Част-
ково стягується з щомісячних і поточних до-
ходів у вигляді разових виплат. Прибутко-
вим податком обкладаються доходи, що 
переважають неоподатковуваний мінімум. 
Податок відносять до числа прогресивних 
податків, ставка якого зазвичай збільшуєть-
ся ступінчастим чином у міру зростання ве-
личини річного доходу.

Подать — найпростіша форма прямого 
податку за феодалізму, що стягувалась у рів-
них сумах, незалежно від розміру доходу чи 
майна платників податків.

Подвійна бухгалтерія — метод веден-
ня бухгалтерського обліку, коли про кожну 
господарську, фінансову операцію робиться 
подвійний запис (див. також “Подвійний 
запис”).

Подвійна ціна золота — різна ціна зо-
лота на офіційному (державному) і вільному 
(недержавному) ринках.

Подвійне громадянство — перебуван-
ня особи одночасно у громадянстві двох чи 
більше держав, що виникає з різних причин: 
шлюб з іноземцем, народження дитини та ін. 
Особи з П. г. мають обов’язки перед обома 
країнами свого громадянства. Сучасне між-
народне право не має єдиної загальновизна-
ної регламентації питань, що виникають у 
зв’язку з П. г. Більшість держав ставиться до 
цього негативно.

Подвійне дно — термін, що використо-
вується для графічного зображення ситуації, 
коли ціна за короткий час двічі знижувалась, 
а потім піднімалась.

Подвійне оподаткування — 1) еко-
номічне подвійне оподаткування — обкла-
дання двічі одного і того ж джерела доходу, 
однієї і тієї ж його суми різними податка-
ми; 2) міжнародне П. о. — застосування од-
ночасно двох систем оподаткування одного 
і того ж доходу ідентичним податком в різ-
них країнах. П. о. можна уникнути двома 
шляхами: або врахуванням в одній країні 
податків, виплачених у інший, або звіль-
ненням податкового джерела однієї країни 
від оподаткування в іншій. Для захисту від 
П. о. укладаються міжурядові угоди, вво-
дяться нормативні акти, закони. У 1979 р. в 
ООН була розроблена типова Конвенція 
про уникнення подвійного оподаткування 
у відносинах між зацікавленими держава-
ми, на основі якої укладають двосторонні 
угоди.

Подвійне підпорядкування — один із 
видів субординації, за якого об’єкт управлін-
ня підпорядковується двом суб’єктам управ-
ління.

Подвійне страхування — страхування 
одного й того самого об’єкта від одних і тих 
самих ризиків у кількох страховиків, у ре-
зультаті чого загальна сума страхування пе-
ревищує реальну вартість застрахованого 
майна.

Подвійний аукціон — форма аукціону, 
за якого ціни пропонують як продавці, так і 
покупці цінних паперів. П. а. проводиться, 
якщо встановлена різниця цін купівлі та 
продажу достатньо велика та допускає про-
даж цінного папера за різними цінами в 
межах спреду.

Подвійний запис — один з основних 
елементів методу бухгалтерського обліку, що 
полягає у відображенні господарських опе-
рацій записуванням тієї самої суми на дебеті 
одного рахунку й кредиті іншого. Напр., 
суму виданої заробітної плати записують на 
кредиті рахунку “Каса” (зменшення грошей 
у касі підприємства) і на дебеті рахунку 
“Розрахунки з робітниками і службовцями” 
(погашення заборгованості з заробітної пла-
ти). Такий взаємозв’язок між двома рахунка-
ми називається кореспонденцією рахунків.

Подвійний курс — метод державного 
регулювання валютних операцій, який поля-
гає у подвійному котируванні курсу націо-
нальної валюти: у встановленні різних кур-
сів за фінансовими і комерційними операці-
ями. З метою стабілізації встановлюється 
жорсткіший комерційний курс.

Подвійний митний тариф — тариф, що 
включає два ряди ставок мита: мінімальні — 
для товарів країн, з якими укладено спеціаль-
ні митні угоди, і максимальні ставки — для 
товарів інших країн. Шкала мита представле-
на у вигляді таблиці з двома колонками, тому 
його ще називають двоколонковим.

Подвійний опціон — право власника 
опціону купити або продати контракт за ба-
зовою ціною.

Подимне — одна з форм податі в Київ-
ській Русі та Україні XIV–XVIII ст. Назва 
походить від одиниці оподаткування — 
“диму” (двору). За часів Київської Русі 
П. сплачували на користь великого литов-
ського князя і польського короля державні 
селяни — данники і частково панські селяни 
зі своїх земельних ділянок продуктами і 
частково грішми. З XVI ст. П. перетворилось 
у натуральний чинш. 

Поділ державної влади — конститу-
ційне розмежування владних компетенцій та 
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повноважень між законодавчою, виконав-
чою і судовою гілками влади; діловий поділ 
праці в державному механізмі з метою спро-
щення виконання державних функцій та 
ефективного контролю. При цьому розподі-
ляється не сама влада, а механізм її здійснен-
ня, який структурується за функціональною 
та інституційною ознаками.

Поділ праці — форма організації су-
спільної праці, за якої окремі групи праців-
ників закріплюються на тривалий час за пев-
ними видами виробничої діяльності. Є од-
ним із факторів підвищення продуктивності 
су спільної праці. Розрізняють такі основні 
форми П. п.: індивідуальна (одинична), що 
складається на підприємстві на основі про-
фесійної спеціалізації працівників; часткова, 
що пов’язана з поділом виробництва на види 
та підвиди (видобувна промисловість, тва-
ринництво, землеробство тощо); загальна, 
що визначається галузевою структурою еко-
номіки (промисловість, сільське господар-
ство, транспорт та ін.); територіальна, тобто 
поділ праці між окремими економічними ре-
гіонами, районами; міжнародна, що є вищою 
формою суспільно-територіального поділу 
праці, тобто між окремими країнами, які 
спеціалізуються на виробництві певних ви-
дів продукції.

Подрібнення акцій — емісія додатко-
вої кількості цінних паперів без збільшення 
суми сплаченого капіталу. П. а. використову-
ється для зниження номінальної вартості ак-
цій компанії.

Пожвавлення — 1) в економіці — фаза 
економічного циклу, за якої спостерігається 
зростання ділової активності, що супрово-
джується збільшенням промислового вироб-
ництва та інвестицій, підвищенням особис-
тих доходів і прибутків корпорацій; передує 
фазі піднесення. Найяскравішою ознакою П. 
є збільшення платоспроможного попиту. 
Тому для виходу із застійного стану застосо-
вується стимулювання попиту; 2) в інвесту-
ванні капіталу — період підвищення цін на 
ринку товарів або цінних паперів після пері-
оду падіння цін.

Пожежа — неконтрольоване горіння, 
що заподіює матеріальну шкоду, шкоду жит-
тю і здоров’ю громадян, інтересам суспіль-
ства і держави.

Пожежна безпека — стан захищеності 
особистості, майна, суспільства і держави від 
пожеж.

Позабалансові рахунки — бухгалтер-
ський рахунок організації, що використову-
ється для обліку коштів, які належать до да-
ної організації на правах власності, що не 

входять у баланс, які не відображені в його 
активах і пасивах, напр., орендованих основ-
них засобів; товарно-матеріальних ціннос-
тей, прийнятих на відповідальне зберігання; 
обладнання, прийнятого для монтажу; при-
ватизаційних чеків тощо. На відміну від ба-
лансових рахунків, у яких записи операцій 
відображаються методом подвійного запису, 
для П. з. характерний одинарний запис.

Позабіржовий оборот — купівля-
продаж цінних паперів через посередницькі 
фірми, поза фондовою біржею, у дилерів, які 
не є біржовими агентами.

Позабіржовий ринок — неорганізова-
ний ринок цінних паперів, на якому їх коти-
рування здійснюється не в результаті дії рин-
кових факторів, а у межах самої компанії.

Позабюджетний фонд — відособлена 
частина фінансових ресурсів території, яка 
не входить до складу бюджету і має само-
стійні джерела формування та цільовий на-
прям використання.

Позабюджетні витрати — витрати, які 
не ввійшли у витратні статті бюджету, що 
виходять за його межі, які здійснюються з 
позабюджетних джерел.

Позабюджетні засоби — засоби дер-
жави, що не включені в державний бюджет і 
які використовуються за цільовим призна-
ченням.

Позабюджетні кошти — 1) грошові 
кошти держави, що не включаються до дер-
жавного бюджету і використовуються за 
певним цільовим призначенням (напр., дер-
жавний пенсійний фонд, фонд зайнятості, 
державний страховий фонд). П. к. акуму-
люються у позабюджетних цільових фон-
дах; 2) кошти, які знаходяться в розпоря-
дженні установ і орга нізацій, що виділяють-
ся не з центрального (місцевого) бюджету, а 
формуються за рахунок інших джерел.

Позабюджетні фонди органів місце-
вого самоврядування — фонди, що ство-
рюються органами місцевого самоврядуван-
ня на основі добровільних внесків для реалі-
зації соціально-економічних програм і 
проектів, які не передбачені місцевими бю-
джетами.

Позабюджетні цільові фонди — різ-
новид цільових державних і місцевих грошо-
вих фондів. П. ц. ф. створюються як на дер-
жавному, так і на регіо нальному рівнях. По-
забюджетні фонди дуже різноманітні: за 
своїм цільовим призначенням вони можуть 
бути розділені на соціальні та економічні. До 
числа соціальних позабюджетних фондів 
грошових коштів відносять Пенсійний фонд, 
Державний фонд зайнятості населення, 
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Фонд соціального страхування. До еконо-
мічних належать, наприклад, дорожні фон-
ди.

Позавиробничі операції — закупки і 
збут товарів, що не є ресурсами або резуль-
татом поточного виробництва.

Позалістингові цінні папери — цінні 
папери, що не відповідають вимогам лістин-
гу, заносяться до біржового списку.

Позаоборотні активи — кошти, що є 
на балансі бухгалтерського обліку, але не бе-
руть участі в обороті. До них належать: від-
тягнені кошти, частина оборотних коштів і 
прибутку, товари відвантажені, але не опла-
чені, дебіторська заборгованість, збитки як 
звітного, так і минулих років (аж до їх спи-
сання).

Позареалізаційні витрати — витрати 
підприємства, фірми, що не пов’язані безпо-
середньо з виробництвом і реалізацією про-
дукції.

Позареалізаційні доходи — доходи 
підприємства, фірми, не пов’язані безпосе-
редньо з виробництвом і продажем основної 
продукції підприємства, фірми.

Позашкільна освіта — це ланка систе-
ми освіти, яка забезпечує творчу самооргані-
зацію дитини в системі позашкільних 
освітньо-виховних закладів, орієнтується на 
динамізм розвитку потреб дітей та їхніх 
батьків у освітньо-виховних послугах.

Позаштатні працівники — робітники 
і службовці, які виконують на підприємстві, 
в установі, організації роботу без зараху-
вання їх до штатного (спискового) складу. 
Підставою виникнення трудових правовід-
носин з П. п. є укладення з ними трудової 
угоди на постійні чи тимчасові роботи на 
певний або невизначений строк.

Позбавлення спеціальних прав — 
один із видів адміністративного стягнення, 
що застосовується за грубе або систематич-
не порушення порядку користування нада-
ним громадянинові правом (полювання, но-
сіння зброї, керування транспортним засо-
бом).

Позивач — особа, на захист прав, свобод 
та інтересів якої подано адміністративний 
позов до адміністративного суду, а також 
суб’єкт владних повноважень, на виконання 
повноважень якого подана позовна заява до 
адміністративного суду.

Позика — один із видів угоди про пере-
давання грошей чи матеріальних цінностей 
їх власником іншій юридичній чи фізичній 
особі на умовах повернення. П. може бути 
безпроцентною (пільговою) або зі сплатою 
процентів. Порядок повернення П. регулю-

ється умовою договору і може бути разовим 
або сплачуватись з певною періодичністю.

Позика рентна — один із видів держав-
них позик, коли держава не встановлює 
строку погашення позики і не бере на себе 
зобов’язання повернути в обумовлений 
строк суму боргу, але гарантує власникам 
облігацій регулярний твердий дохід, що на-
зивається рентою.

Позики державні — форма залучення 
коштів до державного бюджету на основі 
кредиту. Розрізняють внутрішні П. д., за 
яких кредитором виступає населення даної 
країни, і зовнішні, коли кредиторами є інші 
держави або їх місцеві органи. П. д. розміщу-
ють з метою залучення коштів для розвитку 
економіки, зміцнення оборони держави, під-
тримки пріоритетних напрямів розвитку на-
родного господарства та для підвищення 
рівня добробуту людей. Погашення позик і 
сплата процентів з державного боргу прово-
дяться за рахунок держави та надходжень 
від підприємств різних форм власності.

Позикові кошти — кошти, одержані як 
позика на певний строк.

Позикодавець — особа, яка надала по-
зику, набула права на її повернення та отри-
мання оплати за користування нею у вигляді 
певного процента від розміру наданої позики.

Позикодержатель — власник облігацій, 
позики або капіталу позики в іншій формі.

Позикоздатність — здатність фірми, 
підприємства залежно від своєї фінансової 
структури використовувати запозичені ко-
шти. П. є величиною, обернено пропорцій-
ною значенню коефіцієнта заборгованості.

Позитивна девіація — відхилення від 
норм, які заохочуються в даному суспіль-
стві. Геній, герой, духовний лідер — позитив-
ні девіанти.

Позитивний — 1) заснований на досвіді, 
фактах, реальний. Протилежне — негатив-
ний; 2) сприятливий, схвальний, ствердний.

Позитивний зв’язок — ситуація, коли 
доходи від залучених додаткових позико-
вих коштів перевищують витрати на ці опе-
рації.

Позитивні дії — спеціальні тимчасові 
заходи, що мають правомірну, об’єктивно 
обґрунтовану мету, спрямовану на усунен-
ня юридичної чи фактичної нерівності у 
можливостях для особи та/або групи осіб 
реалізовувати на рівних підставах права і 
свободи, надані їм Конституцією і законами 
України.

Позичальник — одержувач кредиту, по-
зички; сторона в кредитній угоді, що бере на 
себе зобов’язання повернення позичених 
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грошей (майна) і сплати процента. П. може 
бути держава, юридична особа, громадянин.

Позичка бланкова — банківський кре-
дит, не забезпечений реальними цінностями 
(нерухомістю, цінними паперами чи товара-
ми). П. б. надається здебільшого довіреним 
клієнтам, що мають надійну репутацію, під 
їхнє зобов’язання повернути кредиту визна-
чений термін за певними умовами.

Позичка для страхування життя — 
позика, яка надається особі, котра страхує 
життя, як гарантія страховику.

Позичковий процент — форма ціни 
позичених коштів (капіталу); плата пози-
чальника кредиторові за користування капі-
талом. Кількісно він може бути визначений 
нормою або ставкою. Норма процента об-
числюється як відношення доходу кредито-
ра від наданого кредиту до абсолютної вели-
чини цього кредиту. На розмір процентної 
ставки впливає співвідношення попиту і 
пропозиції кредитних ресурсів, коливання 
кон’юнктури ринку, темпи інфляції, зміна 
валютного курсу, політика центрального емі-
сійного банку та інші фактори.

Позичковий рахунок — рахунок, на 
якому банки ведуть облік надання кредитів, 
їх повернення та сплату процентів за корис-
тування ними.

Позначка вексельна — один із реквізи-
тів переказного векселя — включене до тек-
сту найменування цього цінного паперу “Век-
сель”, написане тією ж мовою, якою складено 
сам документ. П. в. передбачається законо-
давством країн, що підписали Женевські век-
сельні конвенції або приєдналися до них.

Позов віндикаційний — позов власни-
ка на предмет стягнення свого майна з чужо-
го незаконного володіння. Стосовно рухомо-
го майна позивач зобов’язаний довести факт 
незаконного володіння ним відповідача і 
своє законне право на володіння цим май-
ном.

Позов зустрічний — самостійний, 
власний позов, що його подає відповідач на 
первісно вчинений проти нього позов у від-
повідь на цей позов. П. з. подається відпові-
дачем першого позову і розглядається, як 
правило, одночасно з ним.

Позов негаторний — позов власника, 
спрямований на усунення перешкод, що зава-
жають йому скористатися своєю власністю.

Позов похідний — позов, поданий па-
йовиком від імені акціонерного товариства.

Позов регресивний — позов на борж-
ника про повернення грошової суми (або 
майнових цінностей), яку з вини боржника 
ця особа сплатила третій особі.

Позов щодо відшкодування ви-
трат — позов, згідно з яким позивач вимагає 
від відповідача відшкодувати йому заподіяні 
збитки шляхом сплати зазначеної суми гро-
шей або відновлення пошкодженої (втраче-
ної) частини майна.

Позовна давність — строк для захисту 
порушеного права шляхом пред’явлення по-
зову в арбітраж або суд. П. д. застосовують 
до всіх вимог організацій і громадян за дея-
кими винятками, передбаченими законом. 
Напр., П. д. поширюється на вимоги вклад-
ників щодо видачі вкладів, зроблених в 
ощадні чи інші банки. Загальний строк для 
захисту права за позовом громадян, право 
яких порушено, встановлено 3 роки, а за по-
зовами державних організацій та інших 
юридичних осіб одна до одної — 1 рік. Для 
окремих позовів, напр., про стягнення не-
устойки (штрафу, пені), передбачено строки 
давності 6 місяців. Право на позов виникає з 
того дня, коли особа дізналася або повинна 
була дізнатися про порушення свого права. 
Встановлені строки П. д. та порядок їх об-
числення не можуть бути змінені за згодою 
сторін. Закінчення строку П. д. до подання 
позову є підставою для відмови в позові.

Позовна заява — документ, що засвід-
чує звернення до суду або в арбітраж за за-
хистом порушеного права або інтересів, що 
охороняються законом. Мета П. з. полягає у 
задоволенні претензій, які раніше були 
пред’явлені відповідачу, але не виконані ним.

Показник — кількісний або якісний 
фактор (змінна), який забезпечує простий і 
надійний спосіб вимірювання досягнень 
проекту чи програми, відображає зміни, 
пов’язані з проекту чи програми, або допо-
магає оцінити діяльність виконавця проекту 
чи програми.

Показники агреговані — групові, син-
тетичні, узагальнені показники, що характе-
ризують розвиток економічних процесів.

Показники аналітичні — показники, 
що використовуються для аналізу економіч-
ної діяльності, результатів економічного 
розвитку.

Показники групові — показники агре-
говані, узагальнені.

Показники дохідності — відносні по-
казники, що визначаються як відношення 
величини одержаного компанією (напр., за 
рік) прибутку з розрахунку на 100 акцій до 
поточної ціни цих акцій.

Показники економічні — величини, 
які дають можливість робити висновки про 
стан економіки країни, регіону, підприєм-
ства, домашнього господарства, його динамі-
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ку, піднесення чи спад. Розрізняють кількіс-
ні і якісні П. е., а також одиничні і групові 
(синтетичні, узагальнені). Показники поді-
ляються на аналітичні, прогнозні, планові, 
розрахункові, звітні, статистичні.

Показники звітності — показники, що 
використовуються при складанні звітів, де 
віддзеркалені фактичні результати.

Показники конкурентоспромож-
ності — 1) ступінь конкурентних можливос-
тей товару, його здатність бути своєчасно ре-
алізованим з певними перевагами над анало-
гічними товарами на даному товарному чи 
регіональному ринку; 2) сукупність якісних 
і вартісних характеристик товару, які забез-
печують його відповідність вимогам ринку в 
певний період: техніко-економічні характе-
ристики, ціна, суспільна корисність, перева-
ги перед аналогічними іншими товарами 
тощо; 3) здатність товару зайняти стабільне 
становище у системі споживання, мати ста-
більного покупця. Розрізняють одиничні, 
групові й інтегральні П. к. товару. На підста-
ві інформації про динаміку реалізації това-
рів різних фірм вираховують індекси конку-
рентоспроможності товарів.

Показники планові — показники, які 
використовуються при складанні планів. 
Виражають планові завдання програми.

Показники прогнозні — показники, 
що дають можливість обґрунтувати, перед-
бачити розвиток певних економічних проце-
сів, дію окремих закономірностей, факторів і 
на основі цього скласти прогноз діяльності 
підприємства, фірми, компанії, галузі, су-
спільства в цілому.

Показники результативності регу-
ляторного акта — показники, на підставі 
яких при проведенні відстеження результа-
тивності регуляторного акта здійснюється 
оцінка стану впровадження цього регулятор-
ного акта та досягнення ним цілей, задекла-
рованих при його прийнятті.

Покоління ЕОМ — сукупність ЕОМ, що 
належать до певного етапу розвитку обчис-
лювальної техніки і характеризуються спіль-
ністю низки основних ознак: конструктивно-
технічної бази, зовнішньої і внутрішньої 
структури, системи математичного забезпе-
чення і режимів обробки даних. Розрізняють 
ЕОМ І, II, III, IV, V та VI поколінь.

Покоління файла — певний варіант 
оновленого файла, його виправлена версія.

Покриття — в економіці означає забез-
печеність коштами для виплат, погашення 
боргів, внесення грошей для сплати сум ви-
трат або викуп — зворотну закупку цінних 
паперів, опціонів тощо.

Покриття опціону — 1) викуп первісно 
проданого опціону з метою закриття опера-
ції; 2) викуп раніше проданих на строк без 
покриття цінних паперів з метою закриття 
відкритої позиції.

Пол — місце на біржах, де проводяться 
операції з укладання договорів, угод.

Поле — 1) окремо названа частина 
структури даних або запису, що має само-
стійне значення й опрацьовується у програ-
мі як окремий елемент даних; 2) елемент да-
них; 3) земельна ділянка, що обробляється; 
4) фізичне явище (напр., магнітне поле).

Поле виведення — задана частина візу-
ального простору.

Полемізувати — вести полеміку, спере-
чатися.

Полеміка — дискусія у пресі, на зборах, 
диспуті, зіткнення різних поглядів під час 
обговорення будь-яких питань, програм, 
планів.

Полі... — у складних словах відповідає 
поняттям “численний”, “багато”. Напр., полі-
глот — особа, яка володіє багатьма мовами 
народів світу.

Поліандрія (від давньогрец. πολυ — ба-
гато і άνδρός — чоловік) — санкціонована 
суспільством можливість жінки мати декіль-
ка шлюбних партнерів одночасно. Це дуже 
рідкісна форма шлюбу. Одним із його при-
кладів є деякі суспільства Південної Індії й 
Тибету.

Полігамія (від. грец. пολύς — “числен-
ний” і γάμος — “шлюб”, багатошлюбність) — 
санкціонована суспільством можливість чо-
ловіка або жінки мати декілька шлюбних 
партнерів одночасно.

Полігінія — багатожонство; одна з істо-
ричних форм шлюбу, характерна здебільшо-
го для доби патріархату.

Поліполія — ринкова ситуація, в якій 
існує обмежена кількість великих продавців, 
достатня для підтримання умов конкуренції.

Поліс — документ, що його видає стра-
хова компанія страхувальникові (фізичній 
чи юридичній особі) на підтвердження укла-
деного між ними договору страхування.

Поліс невалютизований — різновид 
договору страхування, в якому обумовлена 
тільки максимальна межа застрахованої 
суми.

Поліс страховий — договір про страху-
вання. На одному боці його відображені 
основ ні положення договору, на зворотно-
му — правила страхування. Розрізняють такі 
П. с.: валютизований, у якому зазначена стра-
хова сума; невалютизований, де вказана мак-
симальна межа страхової суми; генераль-
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ний — в якому зазначені страхування всіх 
вантажовідправлень страхувальника протя-
гом певного періоду; груповий — єдиний по-
ліс для колективу страхувальників; дого-
вірний — страху вання, що покриває ризики з 
моменту укладення договору до моменту 
одержання платежу; викритий — не сплаче-
ний гербовим збором; таксований — з точно 
визначеною вартістю застрахованого об’єкта.

Політика — 1) цілі й завдання, що їх 
ставлять суспільні класи, партії у боротьбі за 
свої інтереси; методи і засоби досягнення 
цих цілей і завдань; 2) діяльність органів 
державної влади і державного управління, 
яка відображає суспільний лад і економічну 
структуру країни.

Політика розподілу — політика ухва-
лення рішень, якими уряди розподіляють до-
помогу конкретним соціальним групам на 
адресній основі. Вартість такої допомоги, як 
правило, відшкодовують через загальну си-
стему прибутків, і тому потрібні кошти стягу-
ють із широких мас населення, тому будь-яка 
конкретна особа чи група цього населення 
втрачає небагато. Відсутні явні за до волені й 
незадоволені, тобто спостерігається низький 
рівень політичної конфліктності й конку-
ренції, пов’язаних із П. р. Вважається, що 
опікунство й субсидії для конкретних регіо-
нів чи груп символізують П. р., визначаючи 
теорію вироблення політики, яка ґрунтуєть-
ся на переконанні, що “політика визначає 
методи”. Існує класифікаційна схема, згідно 
з якою кожен тип політики породжує харак-
терний політичний процес. Критерієм роз-
межування політичних типів є ступінь кон-
фліктності й примусу, а також наявність оче-
видних задоволених і незадоволених.

Політика якості — основні напрями й 
цілі організації у сфері якості, що офіційно 
оформлюються вищим керівництвом.

Політикан — особа (ділок), яка займа-
ється політикою заради власних інтересів, 
особистої вигоди; безпринципний політич-
ний діяч.

Політична відповідальність — один із 
видів публічної (перед громадськістю, гла-
вою держави, парламентом) відповідальнос-
ті, що настає за неспроможність органів дер-
жавної влади та посадових осіб розробляти 
та втілювати в життя політику, яка відобра-
жає прогресивні напрями розвитку суспіль-
ства, максимально корисні для блага людей.

Політична економія — наука про еко-
номічні відносини і закони суспільного ви-
робництва, розподіл, обмін та споживання 
матеріальних благ. П. е. вивчає виробничі 
відносини в їх зв’язку з продуктивними си-

лами. Як самостійна наука П. е. почала роз-
виватися з появою капіталізму. Термін “П. е.” 
вперше ввів у науку французький економіст 
А. Монкретьєн.

Політична нейтральність. Особи, упо-
вноважені на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, посадові осо-
би юридичних осіб публічного права зобо-
в’язані при виконанні своїх службових по-
вноважень дотримуватися політичної ней-
тральності, уникати демонстрації у 
будь-якому вигляді власних політичних пе-
реконань або поглядів, не використовувати 
службові повноваження в інтересах політич-
них партій чи їх осередків або окремих полі-
тиків. Положення не поширюється на ви-
борних осіб та осіб, які обіймають політичні 
посади.

Політична організація суспільства — 
інституціональна підсистема політичної си-
стеми суспільства, що складається з таких 
інститутів, як держава, політичні партії, по-
літизовані рухи та громадські організації.

Політична соціалізація — процес за-
своєння індивідом норм політичної культу-
ри суспільства, до якого він належить, знань 
про його політичну систему та про свої пра-
ва й обов’язки у політичному житті суспіль-
ства.

Політична технологія — 1) сукупність 
спеціальних дій, орієнтованих на досягнен-
ня заданого політичного результату, метод 
“перенесення” об’єктивних законів політики 
у механізм управління — переведення 
абстракт ної мови політичної науки у кон-
кретну мову рішень, документів, норматив-
них актів, приписів, що регламентують ді-
яльність людей і стимулюють їх до ефектив-
нішого і наполегливішого досягнення 
поставленої мети; 2) система способів і шля-
хів досягнення бажаних результатів у полі-
тиці, політичній діяльності. Розрізняють 
П. т.: демократичні і недемократичні, базові і 
другорядні; загальні (напр., виборчий про-
цес) й індивідуальні (напр., політична про-
мова, дискусія, проведення мі тингу тощо).

Політичне відчуження — процес, який 
характеризується сприйняттям політики, 
держави і влади як сторонніх і чужих сил, 
що панують над людиною та пригнічують її.

Політичне гасло — ефективний засіб 
політичної агітації та пропаганди, що лако-
нічно передає суть ідеології, політичної док-
трини чи стратегії.

Політичне рішення — ізольований акт, 
програма або план (ієрархієзований та еше-
лонований набір рішень), що відповідає ана-
лізу якоїсь локальної або глобальної ситуа-
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ції і має на меті реалізацію політично значу-
щих задумів. П. р. обов’язково мають 
характеризуватися такою ознакою, як си -
стемність, найповніше відображати корінні 
інтереси національної політичної системи. 
П. р. прямо залежить від вчасної інформації, 
її достовірності та оптимальної кількості. 
Процес прийняття П. р. є, безперечно, одним 
із ключових політичних процесів і передба-
чає забезпечення реалізації п’яти основних 
компонентів: політичних проблем, політич-
них альтернатив, політичних дій, політичних 
результатів, політичних обмежень.

Політичне управління — ключовий вид 
соціального управління, суть якого — узго-
дження інтересів і установок держави з 
інтере сами громадянського суспільства, різ-
них соціальних верств, прошарків і груп, су-
спільних об’єднань і організацій на основі 
пізнання та використання об’єктивних по-
треб розвитку соціуму. П. у. відмінне від ін-
ших видів управління впливом одних 
суб’єктів управлінського впливу на свідо-
мість і волю інших, а його об’єктами є полі-
тична організація суспільства з властивими 
їй політичною структурою та соціальними 
процесами. П. у. — явище, яке характеризує 
внутрішню властивість суспільства, що ви-
пливає з його системної природи, суспільного 
характеру праці, спілкування людей у процесі 
праці та в житті. Зміст П. у. — цілеспрямова-
ний вплив на суспільство і його підсистеми з 
метою впорядкування, вдосконалення і роз-
витку суспільства. Система П. у. є широкою і 
багатоплановою, базується на існуванні та 
функціонуванні інститутів громадянського 
суспільства і держави — політичних партій, 
недержавних організацій, органів місцевого 
самоврядування та органів державної влади. 
П. у. характеризується численністю об’єктів, 
які утворюють такі основні види: а) партійне 
управління, де суб’єктом є політичні партії; 
б) законотворчість, де суб’єктом є законодав-
чий орган держави; в) державне управління, 
де суб’єктом є система органів виконавчої 
влади; г) муніципальне, де суб’єктом є тери-
торіальні громади; д) громадське управління, 
де суб’єктом є недержавний сектор.

Політичний лідер (від грец. Πολιτική — 
мистецтво управління і англ. leader — керів-
ник, голова, вождь, правитель) — учасник 
політичного процесу, наділена реальною 
владою авторитетна людина, яка справляє 
легітимний вплив на суспільство чи певну 
його частину, індивід, здатний до консоліда-
ції різних груп для розв’язання проблем су-
спільного розвитку, найбільш значущих з 
погляду групового інтересу. П. л. може очо-

лювати державу, велику соціальну чи 
соціально-етнічну спільноту, політичну пар-
тію, суспільно-політичний рух, громад сько-
політичну організацію, етнічну групу. Су-
спільство делегує П. л. частину своїх 
політико-владних повноважень і прав. П. л. 
виконує низку важливих функцій: форму-
вання в суспільстві спільних цілей і ціннос-
тей; визначення стратегічних орієнтирів у 
розвитку суспільства і держави; формулю-
вання та прийняття політичних рішень, за-
безпечення зв’язку влади із суспільством; 
мобілізація суспільства для досягнення по-
ставлених цілей; формування оптимізму та 
ентузіазму, готовності і бажання реалізувати 
поставлені цілі; соціальний патронаж, за-
хист та підтримка громадян.

Політичний центризм. У політичний 
лексикон термін “центризм” увійшов у 
зв’язку з подіями Великої французької ре-
волюції XVIII ст., коли в залі засідань 
націо нальної асамблеї — парламенту Фран-
ції — праворуч від головуючого розташову-
вались консерватори (прихильники монар-
хії), ліворуч — радикали, які обстоювали 
ідеї загальної рівності, а помірковані займа-
ли місця в центрі зали — посередині між 
консерваторами та радикалами. Надалі по-
няття політичного “центру” традиційно 
вживалось для визначення серединної по-
зиції політичної сили відносно наявних 
альтернатив. Більшість дослідників цен-
тризму згодна з тим, що центризм не має 
постійного та незмінного змісту: у різні іс-
торичні періоди, в різних суспільствах він 
набуває особливих форм.

Політичні відносини — відносини між 
соціальними спільнотами суспільства (гру-
пами, класами, націями, народностями), по-
літичними інститутами, державою та грома-
дянами з приводу здобуття та реалізації вла-
ди у суспільстві.

Політичні переконання — усвідомле-
на потреба людини, що є суб’єктом політики, 
діяти згідно зі своїми знаннями, поглядами, 
ціннісними орієнтирами.

Політичні результати — повідомлення 
про цілі державної політики й передумови її 
досягнення через адміністративну діяль-
ність.

Політичні технології — система послі-
довних дій і засобів політичного суб’єкта, 
спрямованих на досягнення необхідного по-
літичного результату, на реалізацію політич-
них цінностей та інтересів.

Помилка репрезентативності — відхи-
лення вибіркової сукупності за певними ха-
рактеристиками від генеральної сукупності.

Політичне управління
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Поновлення на роботі — надання за рі-
шенням суду або вищестоящого господар-
ського органу попередньої або рівноцінної за 
оплатою, умовами праці та спеціальністю ро-
боти, з якої працівник був незаконно звільне-
ний чи переведений. З П. на р. одночасно 
розв’язується питання про оплату вимуше-
ного прогулу. Поновленому на поперед ній 
роботі працівникові час вимушеного прогу-
лу зараховують до безперервного стажу ро-
боти і до стажу, що дає право на чергову від-
пустку.

Попередній акцепт — згода на сплату 
грошових і товарних документів тільки піс-
ля закінчення строку акцепту, встановленого 
згідно з попередньою згодою платника.

Попередній (превентивний) кон-
троль — контроль, що здійснюється до по-
чатку реалізації того чи іншого проекту, до 
приведення акта до виконання. Тому кон-
троль на цій стадії має характер оцінки, ана-
лізу стану чи констатації формального до-
тримання чинного законодавства.

Попередня оплата — попередня повна 
або часткова оплата за товари чи послуги в 
рахунок загальної суми боргу. П. о. прово-
диться відповідно до укладених угод, догово-
рів, міжнародних контрактів у випадках, коли 
продавець товару не впевнений у платоспро-
можності покупця. П. о. застосовується під 
час міжнародних товарних операцій, якщо 
інші види розрахунків не передбачені законо-
давством.

Попит ажіотажний — непомірно стрім-
ко зростаючий попит у зв’язку з різкою змі-
ною кон’юнктури ринку.

Попит і пропозиція — економічні кате-
горії, властиві товарному виробництву. По-
пит — це представлена на ринку потреба в то-
варах або послугах, що забезпечена грошовим 
еквівалентом (платоспроможна потреба). 
Розрізняють попит дійсний (вся платоспро-
можна потреба в товарах на ринку), реалізо-
ваний (фактична сума куплених спо жи-
вачами товарів), незадоволений (частина 
платоспроможної потреби, що не знайшла 
реалізації на ринку) та такий, що перебуває 
на стадії формування. Пропозиція — загаль-
на сума товарів, що є на ринку або можуть 
бути на нього доставлені. Пропозиція поро-
джує і формує попит, але водночас повинна 
пристосовуватися до попиту, до його змін і 
коливань, що відбуваються під дією різних 
причин і факторів соціально-економічного 
характеру. Отже, П. і п. відображають взає-
мо зв’язок між виробництвом і споживанням 
і відіграють роль рушія, що впливає на всі 
сторони процесу відтворення. Співвідно-

шення між П. і п. є основною проблемою то-
варного виробництва. 

Попит індивідуальний — попит окре-
мо взятої особи.

Попит нееластичний — попит, величи-
на якого слабо реагує на зміну ціни внаслі-
док сталості кон’юнктури.

Попит нераціональний — попит на то-
вари, шкідливі для здоров’я.

Попит ринковий — попит споживачів 
на конкретному товарному чи регіонально-
му ринку.

Попит сукупний — попит споживачів 
на всіх ринках даного товару; попит на всі 
товари, що виробляються і реалізуються, або 
певну групу товарів, визначену за принци-
пом комплексного споживання.

Порівняльна група — група, яке не є 
об’єктом впливу проекту чи програми, але 
має подібні характеристики, що і група 
впливу проекту чи програми; подібність ха-
рактеристик дає можливість порівняння по-
казників обох груп та винесення висновку 
щодо результативності проекту чи програми. 
До П. г. об’єкти потрапляють шляхом цільо-
вого відбору: фахівець з оцінювання фор-
мує/відбирає порівняльну групу на основі її 
подібності до групи впливу. 

Порівняльні витрати — витрати, пов’я-
зані з зобов’язанням товаровиробника змен-
шити випуск однієї продукції для збільшен-
ня виробництва іншої.

Поріг бідності — рівень доходу (за від-
повідного рівня цін), який повністю витра-
чається сім’єю на споживання.

Пороговий дохід — рівень доходу, який 
повністю витрачається домогосподарствами 
на споживання.

Порт — ділянка берега з прилеглим вод-
ним простором (акваторією), пристосована і 
обладнана для базування, стоянки, наванта-
ження, розвантаження, ремонту й обслуго-
вування морських і річкових суден.

Порто — суми поштово-телеграфних ви-
трат, пов’язані з обслуговуванням клієнтів 
(наданням послуг), які кредитні, торговельні 
та інші обслуговуючі організації (окремі під-
приємці, приватні особи) здійснюють за ра-
хунок своїх клієнтів.

Порто-франко — адміністративна те-
риторія (порт або приморська область), у 
межах якої дозволяється ввезення і вивезен-
ня іноземних товарів без сплати мита.

Портплед — дорожня сумка, чохол для 
зберігання пледа або постільних речей.

Портупея — плечовий (або поясний) 
ремінь для пристібування зброї, польової 
сумки тощо.

Портупея
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Портфель — збірне поняття, що означає 
сукупність форм і видів економічної, фінан-
сової діяльності, відповідних їм документів, 
коштів, замовлень, об’єктів.

Портфель замовлень — повний набір, 
сукупність (перелік) замовлень державних і 
недержаних, внутрішніх і зовнішніх замов-
ників, що одержують виробничі організації, 
фірми на виробництво товарів, виконання 
послуг на поточний чи плановий період 
(квартал, півріччя тощо).

Портфель цінних паперів — сукуп-
ність цінних паперів, які є в інвестора (окре-
мої особи, організації, фірми).

Портфельна теорія — інвестиційна те-
орія, що використовує статистичні методи 
для визначення портфеля цінних паперів і 
оцінки прибутку, якому віддається перевага 
ризику. П. т. включає 4 основні елементи: 
оцінку активів, інвестиційні рішення, опти-
мізацію портфеля, оцінку очікуваних ре-
зультатів ефективності.

Портфельні інвестиції — 1) інвестиції 
в цінні папери, що формуються у вигляді 
портфеля цінних паперів; 2) невеликі за роз-
міром інвестиції, які не можуть забезпечити 
їх власникам контроль над підприємством; 
3) вкладення капіталу в іноземні цінні папе-
ри, які не дають інвестору права реального 
контролю за об’єктом інвестування.

Порука — взяття на себе відповідаль-
ності за іншу особу, поручительство.

Поручитель — особа, яка довіряє іншій 
довіреній особі виконання певних функцій, 
доручень замість себе.

Поручительство — договір, за яким 
поручитель бере на себе відповідальність 
перед кредитором за те, що боржник цього 
кредитора виконає зобов’язання з повер-
нення боргу. У разі якщо боржник не вико-
нає своїх зобов’язань перед кредитором, 
відповідальність від боржника переходить 
до поручителя.

Порушення договору — недодержання 
фізичними чи юридичними особами умов, за-
кріплених договором, у зв’язку з чим проти 
порушника можуть бути вжиті певні санкції.

Порушення зобов’язань — порушення 
зобов’язань, закріплених відповідними доку-
ментами, що мають юридичну силу. Таке по-
рушення дає підставу для подання позову.

Порушення кримінальної справи — 
початкова стадія кримінального процесу, на 
якій прокурор, слідчий, орган дізнання, суд, 
суддя, розглянувши отримані відомості про 
вчинений злочин, приймає рішення (поста-
нову, ухвалу) про порушення кримінальної 
справи або відмову в цьому, про передачу за-

яви за підслідністю (підсудністю) або на-
правлення її на розгляд (інші органи, адміні-
стративні, дисциплінарні суди аксакалів) у 
передбачених законом випадках. П. к. с. про-
водиться за наявності приводу (заяви, лис-
ти, повідомлення у пресі, явки з повинною і 
ін.) і достатніх даних, що вказують на ознаки 
злочину.

Порушення миру — обумовлена Радою 
Безпеки ООН конкретна ситуація застосу-
вання сили, яка поряд з загрозою миру є під-
ставою для прийняття цим органом на осно-
ві гл. VII Статуту ООН заходів з підтриман-
ня або відновлення міжнародного миру і 
безпеки. У поняття П. м. як складової части-
ни входить акт агресії, а значить і всі дії, пе-
рераховані в ст. 3 і 4. Визначення агресії 
1974 р. Рада Безпеки вправі кваліфікувати 
як П. м. та інші дії, про які не йдеться в Ухва-
лі агресії. Прийняті Радою Безпеки резолю-
ції з питань, пов’язаних з кваліфікацією і 
придушенням П. м., можуть мати як реко-
мендаційний, так і обов’язковий для дер-
жав — членів ООН характер.

Порушення норм — порушення фізич-
ними чи юридичними особами загальноприй-
нятих норм (права, моралі, етики тощо).

Порушення правил — порушення за-
гальноприйнятих правил.

Порушення цивільної справи — по-
чаткова стадія цивільного процесу, в якій 
суддя, отримавши заяву про захист 
суб’єктивних прав або охоронюваних зако-
ном інтересів, вирішує питання про при-
йняття цивільної справи до розгляду в суді. 
Справу позовного провадження порушують 
шляхом подання позовної заяви, а справи, 
що виникають з адміністративно-правових 
відносин і окремого провадження — шляхом 
подачі скарги або заяви.

Порціон — пайок, порція.
Порядок висвітлення діяльності ор-

ганів державної влади та органів місце-
вого самоврядування — розклад, обсяг, 
форми і методи оприлюднення відомостей 
про діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в межах 
визначених цим Законом квот часу, газетних 
(журнальних) площ та виділених коштів.

Порядок формування рад. Сільська, 
селищна, міська, районна в місті (у разі її 
створення), районна, обласна рада склада-
ються з депутатів, які обираються жителями 
відповідного села, селища, міста, району в 
місті, району, області на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування. Рада вважається по-
вноважною за умови обрання не менш як 
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двох третин депутатів від загального складу 
ради.

Посада — первинна структурна одини-
ця в організації, установі, апараті управлін-
ня, на яку покладено встановлене відповід-
ними нормативними актами коло службових 
обов’язків і прав. Види і сукупність П. ви-
значаються функціональною структурою ор-
ганізації (установи) і фіксуються у штатно-
му розкладі.

Посада державної служби — визна-
чена структурою і штатним розписом пер-
винна структурна одиниця державного орга-
ну з установленими відповідно до законо-
давства посадовими обов’язками у межах 
повноважень.

Посади в органах місцевого само-
врядування: 

• виборні посади, на які особи обира-
ються територіальною громадою; 

• виборні посади, на які особи обира-
ються або затверджуються відповід-
ною радою; 

• посади, на які особи призначаються 
сільським, селищним, міським голо-
вою, головою районної, районної у 
місті, обласної ради на конкурсній 
основі чи за іншою процедурою, пе-
редбаченою законодавством України.

Посади державної служби в дер-
жавних органах:

1) Секретаріату Кабінету Міністрів 
України;

2) міністерств та інших центральних ор-
ганів виконавчої влади;

3) місцевих державних адміністрацій;
4) органів прокуратури;
5) органів військового управління;
6) закордонних дипломатичних установ 

України;
7) державних органів, особливості про-

ходження державної служби в яких 
визначені Законом;

8)  інших державних органів.
Не є посадами державної служби в дер-

жавних органах:
1) Президента України;
2) Глави Адміністрації Президента Укра-

їни та його заступників, Постійного 
Представника Президента України в 
Автономній Республіці Крим та його 
заступників;

3) членів Кабінету Міністрів України, 
перших заступників та заступників 
міністрів;

4) Голови та членів Національної ради 
України з питань телебачення і радіо-
мовлення, Голови та членів Антимоно-

польного комітету України, Голови та 
членів Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції, Голови та 
членів Рахункової палати, Голови та 
членів Центральної виборчої комісії, 
голів та членів інших державних коле-
гіальних органів;

5) Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України та його заступників;

6) Голови Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення України та його 
заступників, Голови Фонду державно-
го майна України та його заступників;

7) народних депутатів України;
8) Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та його пред-
ставників;

9) службовців Національного банку 
України;

10) депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, Голови Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим та 
його заступників, міністрів Автоном-
ної Республіки Крим;

11) депутатів місцевих рад, посадових осіб 
місцевого самоврядування;

12) суддів; 
13) прокурорів;
14) працівників державних органів, які 

виконують функції з обслуговування;
15) працівників державних підприємств, 

установ, організацій, інших суб’єктів 
господарювання державної форми 
власності, а також навчальних закла-
дів, заснованих державними органами;

16) військовослужбовців Збройних Сил 
України та інших військових форму-
вань, утворених відповідно до закону;

17) осіб рядового і начальницького складу 
правоохоронних органів та працівни-
ків інших органів, яким присвоюють-
ся спеціальні звання, якщо інше не пе-
редбачено законом;

18) працівників патронатних служб.
Посадова інструкція — документ, що 

розробляється на підставі професійно-
кваліфікаційних характеристик посад орга-
ном виконавчої влади, його структурними 
підрозділами, виходячи з їх завдань, функ-
цій і повноважень, встановлених норма-
тивно-правовими актами, та штатного роз-
пису, затвердженого в установленому поряд-
ку, визначає підпорядкованість державного 
службовця, його конкретні завдання й 
обов’язки, права та відповідальність.

Посадова класифікація — процес кла-
сифікації посад за типом виконуваної робо-
ти, типом необхідних навичок або за типом 
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будь-якого іншого чинника, пов’язаного з 
роботою.

Посадова особа місцевого самовря-
дування — особа, яка працює в органах міс-
цевого самоврядування і має відповідні по-
садові повноваження у здійсненні органі-
заційно-розпорядчих та консу ль та тив но-до- 
 рад чих функцій і отримує заробітну плату за 
рахунок місцевого бюджету.

П. о. м. с. має право: 
• на повагу особистої гідності, справед-

ливе і шанобливе ставлення до себе з 
боку керівників, співробітників і гро-
мадян; 

• на оплату праці залежно від посади, 
яку вона займає, рангу, який їй присво-
єно, якості, досвіду та стажу роботи; 

• на просування по службі відповідно 
до професійної освіти, результатів ро-
боти та атестації; 

• на безпечні та необхідні для високо-
продуктивної роботи умови праці; 

• на соціальний і правовий захист; 
• отримувати в порядку, встановленому 

законодавством, від відповідних орга-
нів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та орга-
нів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій, неза-
лежно від їх підпорядкування та форм 
власності, об’єднань громадян, окре-
мих осіб матеріали та інформацію, не-
обхідні для виконання своїх службо-
вих обов’язків; 

• у порядку і в межах, встановлених за-
коном, отримувати інформацію щодо 
матеріалів своєї особової справи та 
ознайомлюватися з іншими докумен-
тами, що стосуються проходження 
нею служби в органах місцевого само-
врядування, отримувати від керівни-
ків органу місцевого самоврядування 
відповідні пояснення та давати осо-
бисті пояснення; 

• вимагати проведення службового роз-
слідування з метою спростування без-
підставних, на її думку, звинувачень 
або підозри щодо неї; 

• захищати свої законні права та інтере-
си в органах державної влади, органах 
влади Автономної Республіки Крим, 
органах місцевого самоврядування та 
в судовому порядку.

Посадовий злочин — злочин, що пося-
гає на нормальну діяльність державного або 
муніципального апарату, що здійснюється 
посадовою особою з використанням свого 
службового становища. До П. з. відносять 

зловживання посадовими повноваженнями, 
перевищення посадових повноважень, да-
вання хабара, отримання хабара, службове 
підроблення, недбалість та ін.

Посадовий оклад — розмір номінальної 
місячної заробітної плати, встановлений пра-
цівникові відповідно до займаної ним посади. 
Оклад встановлюється відповідно до штатно-
го розкладу та шкалою категорій. До П. о., як 
правило, встановлюються надбавки залежно 
від стажу роботи, кваліфікації, знан ня інозем-
ної мови та ін. Оклад у сумі з надбавками і 
можливими преміями за якість, терміновість 
виконання роботи становить реальну заробіт-
ну плату.

Посадові особи органів акціонерно-
го товариства — фізичні особи — голова та 
члени наглядової ради, виконавчого органу, 
ревізійної комісії, ревізор акціонерного това-
риства, а також голова та члени іншого орга-
ну товариства, якщо утворення такого ор-
гану передбачено статутом товариства.

Посадові особи підприємств — керів-
ники та інші працівники підприємств (рези-
денти та нерезиденти), які в силу постійно 
або тимчасово виконуваних ними трудових 
(службових) обов’язків відповідають за до-
держання вимог, встановлених законами та 
іншими нормативно-правовими актами 
України, а також міжнародними договорами 
України, укладеними у встановленому зако-
ном порядку.

Посадові особи професійного учас-
ника фондового ринку — голова та члени 
наглядової ради, голова та члени колегіаль-
ного виконавчого органу (голова одноосіб-
ного виконавчого органу і його заступники), 
голова та члени ревізійної комісії (ревізори), 
корпоративний секретар, головний бухгал-
тер, голова та члени інших органів професій-
ного учасника фондового ринку, утворення 
яких передбачено його статутом.

Посвідчення особи — юридичний до-
кумент встановленого зразка, що засвідчує 
особу громадянина, якому він виданий. Та-
кими документами є паспорт, довідка, служ-
бове посвідчення, інші документи. Обо-
в’язковими реквізитами П. о. мають бути: 
прізвище, ім’я та по батькові, фотокартка, 
підпис відповідальної службової особи, пе-
чатка чи штамп установи, що його видала, 
дата видачі. Якщо П. о. є службовим, — за-
значається посада або військове звання. 
Коли настають певні юридичні факти 
(смерть, припинення службових відносин), 
П. о. повертається в установу.

Посередник — юридична або фізична 
особа (агенти, брокери, дилери, маклери, ко-

Посадова особа місцевого самоврядування
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мівояжери, брокерські фірми, агентства), 
яка на професійних засадах за визначену 
угодами плату сприяє встановленню ділових 
партнерських контактів, зв’язків та укладан-
ню контрактів на купівлю-продаж товарів, 
цінних паперів, реалізації послуг.

Посередники на фондовому рин-
ку — підприємства, що спеціалізуються на 
роботі з цінними паперами, здійснюють по-
середницьку діяльність по випуску та обігу 
цінних паперів, виконуючи операції на фон-
довому ринку за дорученням та за рахунок 
своїх клієнтів (комісійна (брокерська) ді-
яльність), за власний рахунок (комерційна 
(дилерська) діяльність), за дорученням емі-
тента в процесі первинного розміщення цін-
них паперів та надаючи інші послуги щодо 
цінних паперів (інвестиційне консультуван-
ня, управління портфелями цінних паперів, 
довірчі операції з цінними паперами, реє-
страційні функції тощо). Ці підприємства 
зобов’язані мати власний капітал, адекват-
ний обсягу їх операцій на фондовому ринку; 
банківські установи, які поряд з іншими 
фінансово-кредитними функціями можуть 
здійснювати посередницьку діяльність з ви-
пуску та обігу цінних паперів, виконуючи 
операції на фондовому ринку за власний ра-
хунок, за дорученням і за рахунок своїх клі-
єнтів, здійснюючи реєстраційні функції, 
довір чі операції з цінними паперами та нада-
ючи позики, пов’язані з цінними паперами; 
інвестиційні компанії, які поєднують функ-
ції фінансового посередника на ринку цін-
них паперів та інституційного інвестора, 
тобто інвестора, для якого інвестування в 
цінні папери є основним джерелом доходу 
та невід’ємною частиною діяльності. Взаєм-
ні фонди інвестиційної компанії акумулю-
ють кошти інвестора для спільного інвесту-
вання в цінні папери, діючи за рахунок і в 
інтересах осіб, які придбавають їх цінні па-
пери. Інвестиційні компанії виступають для 
інших інституційних інвесторів інвестицій-
ними менеджерами і консультантами, фор-
мують їх активи в цінних паперах, організо-
вують нарахування та сплату доходів по 
цінних паперах.

Посередництво — різновид комерцій-
но-підприємницької, культурологічної ді-
яльності, що здійснюється фізичними чи 
юридичними особами. Основними функція-
ми П. є сприяння у налагодженні ділових 
зв’язків, контактів, договірних відносин між 
постачальниками-продавцями товарів і по-
слуг і покупцями-споживачами за певну гро-
шову винагороду. Це дає можливість звіль-
нити товаровиробників від функцій, пов’я-

заних з реалізацією товарів, формуванням 
попиту, рекламою тощо.

Посередницька політика — стиль 
управління, зосереджений на погодженні 
різних інтересів у сфері творення політики.

Посередницький ринок — форма ор-
ганізації ринків біржових товарів. Характер-
ними його ознаками є кількість учасників 
торгівлі (від дрібних до великих торговель-
них фірм), вільне ціноутворення, відкрита 
конкуренція всіх продавців і покупців, тор-
гівля на базі типових контрактів, значна 
роль асоціацій торговців.

Посередницькі послуги на ринках 
фінансових послуг — діяльність юридич-
них осіб чи фізичних осіб — підприємців, 
якщо інше не передбачено законом, що 
включає консультування, експертно-інфор-
маційні послуги, роботу з підготовки, укла-
дення та виконання (супроводження) дого-
ворів про надання фінансових послуг, інші 
послуги, визначені законами з питань регу-
лювання окремих ринків фінансових послуг.

Посередницькі функції — регулюван-
ня і пом’якшення вимог середовища до основ-
них штатних функцій. П. ф. пов’язані зі 
стверджувальною дією, плануванням люд-
ських ресурсів та керуванням процесом ско-
рочень, продуктивністю, стосунками адміні-
страції й профспілок і правами працівників. 
Стверджувальна дія: та діяльність організації, 
що проводиться у відповідь на вимоги соці-
альної справедливості. Планування людських 
ресурсів і керування процесом скорочень: ді-
яльність, призначена як амортизувати, так і 
усувати зовнішні загрози наявним рівням і 
програмам витрат. Продуктивність: діяль-
ність, пов’язана з вимогами поліпшення про-
дуктивності, зокрема переоцінка штатних 
рівнів, побудова альтернативних робочих 
планів, зміна заохочувальних систем з метою 
збільшення їхнього мотиваційного потенціа-
лу, перегляд потенційної корисності планів 
оцінки діяльності і надання пильнішої уваги 
виробничим цілям через конкретну специфі-
кацію бажаної діяльності працівника.

Посесія — форма земельної оренди — во-
лодіння разом з наявним на цій землі майном.

Посилкова торгівля — різновид торго-
вельних операцій, що здійснюються на за-
мовлення і виконуються через поштове від-
правлення (без особистої безпосередньої 
участі продавця) шляхом виконання замов-
лень покупців, здійснених на підставі вибо-
ру товарів, поіменованих у спеціальних ка-
талогах товарів.

Послідовний файл — файл, до компо-
нентів якого забезпечується лише послідов-

Послідовний файл
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ний доступ відповідно до упорядкованості 
цих компонентів.

Послуга — особлива споживча вартість 
процесу праці, виражена в корисному ефек-
ті, що задовольняє потреби людини, колек-
тиву, суспільства. П. — діяльність суб’єктів, 
яка не набуває матеріально-речової форми і 
задовольняє певні потреби замовників — 
особисті, колективні. П. є результатом різно-
рідної діяльності, що здійснюється виробни-
ком на замовлення будь-яких споживачів 
(окремих громадян, підприємств, організа-
цій, підприємців), і, як правило, призводить 
до зміни стану одиниць, які споживають ці 
послуги. Специфіка П. як продукції полягає 
в тому, що вони не накопичуються (за винят-
ком окремих видів), не транспортуються, не 
існують окремо від виробників, тобто вони 
споживаються здебільшого в момент їх на-
дання.

Послуга комерційна — різновид по-
слуг, що надаються за відповідну плату.

Послуга консультативна — управлін-
ське консультування, послуга рекламного 
агента, бухгалтерська та юридична послуга 
тощо.

Пособництво у дискримінації — 
будь-яка свідома допомога у вчиненні дій 
або бездіяльності, спрямованих на виник-
нення дискримінації.

Посольство — 1) очолюваний послом 
постійний орган зовнішніх зносин держави, 
що перебуває на території іншої держави; 
2) будинок, у якому перебувають і діють по-
сол і персонал посольства; 3) тимчасова спе-
ціальна місія на запрошення відповідної 
країни в особливо важливих випадках.

Пост... — префікс, що означає наступ-
ність (напр., пострадянський).

Пост — 1) об’єкт, що охороняється вар-
товим; 2) воєнізована охорона підприємств; 
3) відповідальна посада; 4) місце, в якому зо-
середжені різні технічні засоби, сигнали; 
5) місце постійного чергування, спостере-
ження.

Поставка — передача покупки покупце-
ві відповідно до умов замовлень, угод.

Поставка комплектна — продаж усієї 
сукупності виробів, товарів, що утворюють 
комплект і дають можливість використову-
вати їх у наборі.

Поставка негайна — поставка, що здій-
снюється відразу після укладення договору, 
щонайпізніше — протягом 15 днів.

Поставка товару — заключний етап 
виконання договору купівлі-продажу, на 
якому відбувається передача товару продав-
цем покупцеві, здійснюється остаточний фі-

нансовий розрахунок по закінченні операції. 
П. т. може мати форму безпосередньої пере-
дачі товару покупцеві або доставки тран-
спортом у зазначене місце.

Постанова — письмове рішення суду 
будь-якої інстанції в адміністративній спра-
ві, у якому вирішуються вимоги адміністра-
тивного позову.

Постачальник — юридична чи фізична 
особа, товаровиробник, торговець, що забез-
печує постачання товарів покупцям відпо-
відно до замовлень, заявок, угод, договорів.

Постачання — матеріально-технічне за-
безпечення підприємства основними і обо-
ротними засобами виробництва.

Постер — 1) воєнізований охоронець 
підприємства, фірми, установи, окремої осо-
би; 2) рекламна інформація про певні това-
ри, послуги, віддрукована на спеціальних 
плакатах, афішах.

Постійне місце проживання — місце 
проживання на території будь-якої держави 
не менше одного року громадянина, який не 
має постійного місця проживання на терито-
рії інших держав і має намір проживати на 
території цієї держави протягом будь-якого 
строку, не обмежуючи таке проживання пев-
ною метою, і за умови, що таке проживання 
не є наслідком виконання цим громадяни-
ном службових обов’язків або зобов’язань за 
договором (контрактом).

Постійний демпінг — постійний екс-
порт товарів за ціною, яка нижча від справж-
ньої (справедливої).

Постійний запам’ятовуючий при-
стрій — пристрій з постійним збереженням 
певної інформації, що не допускає її зміни в 
процесі роботи ЕОМ, тобто не здатний вико-
нувати операцію запису. Зміна вмісту даної 
пам’яті проводиться шляхом заміни носія ін-
формації.

Постійний набір даних — набір даних, 
який зберігається після виконання завдання, 
для якого був сформований цей набір. Інша 
назва — постійний файл.

Постійні витрати — витрати підприєм-
ства, що не залежать безпосередньо від обся-
гів виготовленої продукції. Напр., витрати 
на утримання будівель, оренду приміщень, 
комунальні послуги, оплату адміністра-
тивно-управлінського персоналу, за інфор-
маційні послуги, послуги зв’язку.

Постійні комісії ради є органами ради, 
що обираються з числа її депутатів, для ви-
вчення, попереднього розгляду і підготовки 
питань, які належать до її відання, здійснен-
ня контролю за виконанням рішень ради, її 
виконавчого комітету. Постійні комісії оби-

Послуга
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раються радою на строк її повноважень у 
складі голови і членів комісії. Всі інші пи-
тання структури комісії вирішуються відпо-
відною комісією. Засідання постійної комісії 
скликається в міру необхідності і є право-
мочним, якщо в ньому бере участь не менш 
як половина від загального складу комісії. 
До складу постійних комісій не можуть бути 
обрані сільський, селищний, міський голова, 
секретар сільської, селищної, міської ради, 
голова районної у місті (у разі її створення), 
районної, обласної ради, їх заступники.

Постіндустріальне суспільство — це 
стадія історичного розвитку людства, яка при-
ходить на зміну індустріальній цивілізації. 
П. с. виникає в останню чверть XX ст. У тако-
му суспільстві провідною сферою економіки є 
сфера послуг, функціонує високорозвинена 
ринкова економіка, яка ефективно використо-
вує науково-технічний прогрес, автоматиза-
цію та інфо рма ційно-комп’ютерні технології, 
ключові позиції займають університети як 
центри наукових знань і науково-технічні спе-
ціалісти. Головними теоретиками постінду-
стріального суспільства були Д. Белл, О. Тоф-
флер, А. Турен.

Постконтроль — контроль результатів 
обчислень після виконання програми.

Посторінково друкуючий прилад — 
тип пристрою, який друкує одночасно цілу 
сторінку вихідних даних. Інформація однієї 
сторінки накопичується у буфері друкуючо-
го пристрою перед тим, як здійснюється її 
роздрукування.

Постпакет — пакунок з листами, які 
адресовані в один пункт.

Постпрограма — програма, що аналізує 
причини появи несправностей (помилок, пе-
ребоїв) і викликаної ними зупинки у процесі 
виконання основної програми.

Постпроцесор — обслуговуюча програ-
ма, що перетворює результат роботи іншої 
програми відповідно до вимог формату, тоб-
то вносить виправлення в опрацьований 
ЕОМ текст, напр., у системах машинного пе-
рекладу.

Постскриптум — приписка до тексту за-
кінченого листа після підпису автора, як пра-
вило, з загальноприйнятими позначками P. S.

Постулат — підтвердження, яке при по-
будові наукової теорії приймають без дове-
дення (аксіома).

Поступка вимоги (цесія) — передача 
кредитором своїх прав за зобов’язанням під 
час його дії іншій особі. П. в. здійснюється 
укладанням угоди між попереднім кредито-
ром (цедентом) і новим кредитором (цесіо-
нарієм). До набувача вимоги переходять 

права, які забезпечують виконання зобо-
в’язання. Кредитор, який поступився вимо-
гою іншій особі, повинен передати їй усі до-
кументи, що свідчать про право вимоги. Це-
дент відповідає перед цесіонарієм за 
дійсність зобов’язання, але не відповідає за 
виконання його боржником. Боржник має 
право висувати проти вимог нового кредито-
ра всі заперечення, які він мав проти первіс-
ного кредитора на момент одержання пові-
домлення про П. в.

Постфактум — дії, що чиняться після 
того, як щось здійснилося, сталося, відбулося.

Потентат — володар, державець, коро-
нована особа.

Потенціал — наявні можливості, ресур-
си, запаси, засоби, що можуть бути викорис-
тані для досягнення, здійснення чогось 
(напр., П. економічний — можливості держа-
ви (групи держав), що можуть бути вико-
ристані для забезпечення суспільних по-
треб).

Потенціал виробничий — 1) реальні 
можливості виробництва: наявність факто-
рів виробництва, забезпеченість його найго-
ловнішими матеріальними, природними, 
енергетичними, інтелектуальними, трудови-
ми ресурсами; 2) реальний обсяг продукції, 
яку може виробити підприємство у разі  
повного використання наявних ресурсів.

Потенціал економічний — сукупність 
економічних можливостей держави, які мо-
жуть бути використані для потреб суспіль-
ства. П. е. відображає економічну могутність 
країни, досягнутий рівень розвитку продук-
тивних сил, обсягу національного багатства 
і можливостей його зростання. Головними 
показниками П. е. є рівень розвитку про-
мисловості, сільського господарства, тран-
спорту, наявність природних ресурсів і сту-
пінь їх освоєння, матеріальні запаси й резер-
ви, рівень розвитку науки й техніки, 
чисельність працездатного населення, наяв-
ність кваліфікованих кадрів, рівень освіти й 
культури тощо. Величину П. е. характеризу-
ють фактичний обсяг і структура виробни-
цтва матеріальних благ. Чим більші масшта-
би й вища інтенсивність виробництва, тим 
багатше су спільство, тим більші можливості 
для дальшого розширення виробництва та 
задоволення матеріальних і духовних по-
треб людей.

Потенціал людський — складне понят-
тя, що характеризується чисельністю насе-
лення, режимом його відтворення, статево-
віковою структурою, особливостями систе-
ми розселення, рівня урбанізації, рівнями 
освіти і професійної кваліфікації, доходів і 
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витрат, життєвим рівнем населення, забезпе-
ченістю соціальними послугами тощо.

Потенціал освітній (від лат. рotentia — 
сила) — можливості, наявні сили, запаси, за-
соби, що можуть бути використані. П. о. — 
сукупність інтелектуальних, кадрових та ма-
теріальних ресурсів держави, професійних 
можливостей, інформаційних і технологіч-
них засобів для реалізації завдань державної 
освітньої політики. П. о. визначається якіс-
тю освіти, досконалістю функціонування 
усіх ланок системи освіти, рівнем розвитку 
педагогічної науки, конкурентоспроможніс-
тю держави. Наукова категорія “П. о.” — це 
органічна складова людського розвитку. 
П. о. — це єдність матеріально-речових і не-
речових елементів системи освіти.

Потенціал підприємства — ресурси, 
які є в розпорядженні, можливості їх вико-
ристання у процесі створення певних благ 
(товарів, послуг) та спрямованість на досяг-
нення цілей суб’єкта господарювання.

Потенціал регіону ресурсний — по-
тенціал, який найбільш повно відображає ці-
льову функцію даного поняття, акцентує 
увагу на ресурсах як основі забезпечення 
розвитку регіону.

Потенціал трудовий — забезпеченість 
виробництва трудовими ресурсами, кваліфі-
кація і рівень професійної підготовки яких 
відповідає його виробничому потенціалу.

Потенційна конкуренція — можли-
вість вступу в певну галузь нових фірм, які 
можуть вплинути на рівень прибутковості 
вже існуючих.

Потенційний конфлікт інтересів — 
наявність в особи приватного інтересу у сфе-
рі, в якій вона виконує свої службові чи 
представницькі повноваження, що може 
вплинути на об’єктивність чи неупередже-
ність прийняття нею рішень, або на вчинен-
ня чи невчинення дій під час виконання за-
значених повноважень.

Потенційний попит — попит, обсяг якого 
визначається кон’юнктурою ринку: купівель-
ною спроможністю, кількістю потенційних 
споживачів і рівнем їх споживання, рівнем до-
ходів, станом соціального захисту народу.

Потенційний ринок — ринок з певною 
купівельною спроможністю на товари, що 
користуються попитом на цьому ринку.

Потенційні можливості — передбачу-
вані можливості підприємства, фірми здій-
снювати в майбутньому виробництво това-
рів і послуг, одержувати доходи і прибуток, 
бути конкурентоспроможними на ринку.

Потокове виробництво — масштабне 
виробництво, випуск продукції на якому 

здійснюється на потокових лініях — спеці-
ально оснащених, послідовно розміщених 
робочих місцях, що є частиною виробничого 
процесу, окремих його операцій.

Поточна вартість основних засо-
бів — вартість основних засобів, активів, об-
числена з урахуванням зношення, залишко-
ва вартість основних фондів.

Поточна звітність — звітність, яку на-
дають підприємства, організації та установи 
всіх відомств і міністерств, незалежно від 
форми власності, у вищестоящі урядові й ві-
домчі органи через заздалегідь встановлені 
проміжки часу або у точно встановлені дати. 
П. з. є основним джерелом інформації для 
спостереження за виробництвом і одним із 
найважливіших засобів управління та опера-
тивного керівництва суспільно-економічним 
розвитком країни. За періодичністю П. з. по-
діляють на піврічну, квартальну, місячну, де-
кадну та ін., за формою надсилання — теле-
графну й поштову. Як правило, телеграфом 
подають усю денну, семиденну та декадну 
звітність. Місячну звітність за деякими по-
казниками передають телеграфом, а здебі-
льшого — поштою.

Поточний бюджет — доходи і видатки 
місцевого бюджету, які утворюються і вико-
ристовуються для покриття поточних ви-
датків.

Поточний контроль — вид контролю, 
який визначає стан об’єкта у процесі вико-
нання операції і здійснюється безпосередньо 
під час самої роботи у вигляді перевірки, об-
ліку, обстеження, ревізії, інспектування, спо-
стереження.

Поточний рахунок — рахунок, що від-
кривають в установах банків підприємствам, 
організаціям й установам, які не ведуть гос-
подарської діяльності, та с.-г. підприєм-
ствам. Зокрема, П. р. відкривають профспіл-
ковим та іншим громадським організаціям, 
юридичним особам, що не перебувають на 
господарському розрахунку і утримуються 
за кошторисами з бюджетних асигнувань, а 
також уповноваженим цих підприємств, які 
перебувають поза місцем знаходження під-
приємств, установ та організацій.

Поточні витрати — грошові витрати на 
товари та послуги, призначені для щоденно-
го використання або споживання. П. в. відо-
бражаються на поточних рахунках, які від-
криваються урядом і державним сектором 
економіки у системі національних рахунків 
багатьох країн.

Потреба — стан, обумовлений незадово-
ленням вимог особи, що необхідний для її 
нормальної життєдіяльності і спрямований 
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на усунення цієї незадоволеності. П. реалізу-
ється у процесі її задоволення, активного за-
своєння предмета П. під час споживання.

Потреби — певні внутрішні спонукальні 
мотиви діяльності людей. Давньогрецький 
філософ Платон розглядав П. як силу, що 
створює спільні поселення людей, державу і 
все суспільство. Зростання і вдосконалення 
П. упродовж існування людської цивілізації 
свідчить про дію закону зростання потреб, 
який виражає внутрішньонеобхідні, сутнісні і 
сталі зв’язки між виробництвом і особистим 
споживанням, П. і здібностями людей. Розви-
ток і задоволення П. залежать від типу і сту-
пеня зрілості економічної системи. Законом 
України “Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 
2000 р. визначається, що держава гарантує за-
безпечення основних П. громадян на рівні 
встановлених законом державних соціальних 
стандартів і нормативів. Органи та установи 
усіх гілок державної влади справляють регу-
люючий, організуючий і координуючий 
вплив на всі сфери життєдіяльності суспіль-
ства з метою задоволення його П. Ефектив-
ність державної політики залежить від адек-
ватного визначення та оцінки П.

Потреби соціальні — потреби, зумов-
лені суспільною природою людини: потреби 
у спілкуванні, обміні духовними здобутка-
ми, у праці, матеріальній підтримці.

Потужність виробнича — максималь-
но можливий випуск певної продукції галуз-
зю промисловості, підприємством або його 
дільницями за найліпшого використання на-
явних виробничих площ, устаткування, за-
стосування ефективної технології та органі-
зації виробництва.

Похідні цінні папери — цінні папери, 
механізм випуску та обігу яких пов’язаний з 
правом на придбання чи продаж протягом 
терміну, визначеного контрактом щодо цін-
них паперів, інших фінансових та/або товар-
них ресурсів.

Почасова оплата праці — форма опла-
ти праці, в основі якої лежить принцип за-
лежності величини заробітної плати від 
кількості робочого часу, відпрацьованих го-
дин. Заробітна плата визначається множен-
ням кількості відпрацьованих годин на пого-
динну тарифну ставку оплати праці, вста-
новлену для цієї категорії працівників.

Початкова вартість основних засо-
бів — вартість будівництва споруд, придбан-
ня устаткування, за якою ці основні засоби 
внесені в баланс підприємства, фірми.

Початкова податкова знижка — част-
кове або повне звільнення від податків, що 

надається на початку діяльності підприємця, 
фірми на період освоєння технології, устат-
кування.

Початковий курс — курс цінних папе-
рів під час відкриття біржі, на початку функ-
ціонування ринку.

Поширення персональних даних пе-
редбачає дії щодо передачі відомостей про 
фізичну особу за згодою суб’єкта персональ-
них даних.

Поштамт — установа, яка обслуговує 
населення, організації, підприємства, уста-
нови всіма видами поштового, телеграфного, 
телефонного й електронного зв’язку.

Поштова скринька — 1) засіб електрон-
ної пошти для зберігання документів або да-
них у вигляді захищеної сфери пам’яті. За 
такої системи адресати можуть отримати до-
ступ до П. с. за допомогою свого термінала, 
ввівши відповідний ідентифікаційний код; 
2) місце для листів, газет, повідомлень тощо, 
які надійшли адресату за допомогою пошти.

Поштові збори — платежі за послуги 
підприємств поштового зв’язку, які стягують 
з підприємств, організацій, установ та грома-
дян за загальнодержавними тарифами 
зв’язку. Винятком є місцеві тарифи за паку-
вання посилок і бандеролей та доставку по-
силок. Послуги поштового зв’язку за пере-
силку внутрішніх та міжнародних відправ-
лень сплачують знаками поштової оплати 
(марками, маркованими конвертами та лис-
тівками або грішми). Послуги підприємств 
поштового зв’язку громадяни оплачують го-
тівкою, підприємства та організації — пере-
казами через банк або готівкою.

Поштово-ощадні банки — різновид 
ощад них установ у розвинених країнах. Це 
банки, об’єднані організаційно з поштовою 
системою.

Пошук даних — сукупність операцій, 
методів і процедур визначення місцезнахо-
дження даних, що здійснюються за певною 
програмою або за допомогою спеціального 
пристрою пошуку.

Пошук задовільного рішення — тип 
поведінки в ситуації, коли з огляду на певні 
обставини неможливе ідеальне розв’язання 
проблеми. Він базується на припущенні, що 
поведінка окремої, ізольованої людини не 
може досягнути бодай трохи вищого ступе-
ня раціональності. Кількість альтернатив, 
що їх мусить розглянути індивід, така вели-
ка, інформація, потрібна для їхньої оцінки, 
така широка, що важко навіть уявити, як на-
близитись до об’єктивної раціональності. Ін-
дивідуальний вибір відбувається в середови-
щі “реальностей” — передумов, що правлять 
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суб’єктові за основу для вибору; поведінка 
пристосовується лише в межах, визначених 
цими “реальностями”. Наявність таких “ре-
альностей” та природна обмеженість люд-
ських спроможностей становлять рамки, що 
визначають пошук альтернатив. У реально-
му світі, виявивши, що статус-кво більше не 
працює, люди починають свій пошук альтер-
натив, передусім звертаючись до варіантів, 
що дуже нагадують статус-кво, і лише посту-
пово рухаються далі, шукаючи доти, аж поки 
знайдуть задовільний — не ідеальний — 
розв’язок.

Пошукові роботи для капітального 
будівництва — комплекс економічних і 
технічних досліджень, які дають можливість 
обґрунтувати доцільність і місце розміщен-
ня будівництва, надають необхідну інформа-
цію для проектування.

Права військово-цивільних адміні-
страцій. Військово-цивільні адміністрації 
на відповідній території за погодженням з 
Антитерористичним центром при Службі 
безпеки України мають право:

1) встановлювати обмеження щодо пере-
бування у певний період доби на ву-
лицях та в інших громадських місцях 
без визначених документів;

2) тимчасово обмежувати або забороня-
ти рух транспортних засобів і пішохо-
дів на вулицях, дорогах та ділянках 
місцевості;

3) організовувати перевірку документів, 
що посвідчують особу, у фізичних 
осіб, а в разі потреби — огляд речей, 
транспортних засобів, багажу та ван-
тажів, службових приміщень і житла 
громадян, крім обмежень, встановле-
них Конституцією України;

4) порушувати у порядку, визначеному 
Конституцією і законами України, пи-
тання про заборону діяльності полі-
тичних партій, громадських об’єднань;

5) організовувати контроль за роботою 
підприємств телекомунікацій, викорис-
товувати місцеві радіостанції, телевізій-
ні центри та друкарні для проведення 
роз’яснювальної роботи серед населен-
ня, особового складу військових фор-
мувань і правоохоронних органів;

6) встановлювати обмеження щодо тор-
гівлі зброєю, сильнодіючими хімічни-
ми та отруйними речовинами, алко-
гольними напоями і речовинами, ви-
робленими на спиртовій основі;

7)  вилучати у громадян на зберігання 
вогнепальну зброю та боєприпаси, хо-
лодну зброю, а в підприємств, установ 

і організацій також навчальну та бойо-
ву техніку, вибухові, радіоактивні ре-
човини і матеріали, сильнодіючі хіміч-
ні та отруйні речовини;

8) встановлювати порядок використання 
сховищ, споруд та інших об’єктів для 
захисту населення, а також для задо-
волення потреб безпеки;

9) організовувати евакуацію населення з 
місць і районів, небезпечних для про-
живання, а також евакуацію підпри-
ємств, установ, організацій та матері-
альних цінностей, які мають важливе 
державне, господарське і культурне 
значення;

10) організовувати у разі потреби нормо-
ване забезпечення населення питною 
водою, продуктами харчування, пред-
метами першої необхідності, ліками.

Права за цінними паперами — права, 
що виникають із зобов’язання емітента за 
розміщеними ним цінними паперами (право 
на участь у загальних зборах акціонерів, пра-
во на отримання доходу, інші права, визначе-
ні законом та/або рішенням емітента).

Права на цінні папери — речові права 
на цінні папери (право власності, інші ви-
значені законом речові права).

Правила — 1) інструктивний документ 
розпорядчого характеру, який містить наста-
нови або вимоги, виконання яких створює 
необхідну поведінку і певний визначений 
порядок; 2) звід правових норм, що регла-
ментують діяльність певної галузі виробни-
цтва чи окремого виду діяльності.

Правила внутрішнього трудового 
роз порядку — основний локальний норма-
тивний акт, яким визначається трудовий 
розпорядок на підприємствах і організаціях. 

Правила конкуренції — взаємоузго-
джені міжнародні норми з контролю за об-
межувальною діловою практикою та у спра-
вах захисту конкуренції; змушують товаро-
виробників постійно боротися за збільшення 
своєї частки на ринку за рахунок підвищен-
ня якості та розширення асортименту това-
рів і послуг. П. к. можуть мати рекоменда-
ційний (ООН) або обов’язковий (ГАТТ, ЄС) 
характер.

Правляча політична еліта (від лат. 
electus — обраний і фр. elite — відбірне, кра-
ще) — група осіб, яка займає провідне або 
керівне становище в певній галузі людської 
діяльності (політичній, управлінській, вій-
ськовій, економічній, бізнесовій, науковій, 
культурній тощо) та наділена особливими 
якостями. Синонімами терміна “еліта” в 
суспільно-політичних науках та державному 
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управлінні є “правляча верхівка”, “правля-
чий прошарок”, “правлячі кола”. Починаючи 
з XVII ст., термін “еліта” використовувався 
для позначення товарів найвищої якості, а у 
XVIII ст. — вживали для характеристики 
кращих військових частин та вищої знаті.

Право господарського відання — ре-
чове право суб’єкта підприємництва, який 
володіє, користується і розпоряджається 
майном, закріпленим за ним власником 
(уповноваженим ним органом), з обмежен-
ням правомочності розпорядження щодо 
окремих видів майна за згодою власника у 
випадках, передбачених чинним законодав-
ством.

Право громадян на участь у місце-
вому самоврядуванні. Громадяни Украї-
ни реалізують своє право на участь у місце-
вому самоврядуванні за належністю до від-
повідних територіальних громад. Будь-які 
обмеження права громадян України на 
участь у місцевому самоврядуванні залежно 
від їх раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового ста-
ну, терміну проживання на відповідній тери-
торії, за мовними чи іншими ознаками забо-
роняються.

Право комунальної власності — пра-
во територіальної громади володіти, доціль-
но, економно, ефективно користуватися і 
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх ін-
тересах майном, що належить їй, як безпосе-
редньо, так і через органи місцевого самовря-
дування. Територіальним громадам сіл, се-
лищ, міст, районів у містах належить право 
комунальної власності на рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, інші ко-
шти, землю, природні ресурси, підприємства, 
установи та організації, в тому числі банки, 
страхові товариства, а також пенсійні фонди, 
частку в майні підприємств, житловий фонд, 
нежитлові приміщення, заклади культури, 
освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соці-
ального обслуговування та інше майно і май-
нові права, рухомі та нерухомі об’єкти, ви-
значені відповідно до закону як об’єкти пра-
ва комунальної власності, а також кошти, 
отримані від їх відчуження. Спадщина, ви-
знана судом відумерлою, переходить у влас-
ність територіальної громади за місцем від-
криття спадщини. Районні та обласні ради 
від імені територіальних громад сіл, селищ, 
міст здійснюють управління об’єктами їхньої 
спільної власності, що задовольняють спіль-
ні потреби територіальних громад.

Право на державну службу мають 
повнолітні громадяни України, які вільно 

володіють державною мовою та яким при-
своєно ступінь вищої освіти не нижче:

1) магістра — для посад категорій “А” і “Б”;
2) бакалавра, молодшого бакалавра — 

для посад категорії “В”.
На державну службу не може вступити 

особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку ви-

знана недієздатною або дієздатність 
якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного 
злочину, якщо така судимість не пога-
шена або не знята в установленому за-
коном порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавле-
на права займатися діяльністю, пов’я-
заною з виконанням функцій держа-
ви, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стяг-
ненню за корупційне або пов’язане з 
корупцією правопорушення — протя-
гом трьох років з дня набрання відпо-
відним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або 

не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену За-

коном України “Про очищення влади”.
Право на інформацію забезпечується: 
• створенням механізму реалізації пра-

ва на інформацію; 
• створенням можливостей для вільно-

го доступу до статистичних даних, ар-
хівних, бібліотечних і музейних фон-
дів, інших інформаційних банків, баз 
даних, інформаційних ресурсів; 

• обов’язком суб’єктів владних повнова-
жень інформувати громадськість та 
засоби масової інформації про свою 
діяльність і прийняті рішення; 

• обов’язком суб’єктів владних повнова-
жень визначити спеціальні підрозділи 
або відповідальних осіб для забезпечен-
ня доступу запитувачів до інформації; 

• здійсненням державного і громадсько-
го контролю за додержанням законо-
давства про інформацію; 

• встановленням відповідальності за по-
рушення законодавства про інформа-
цію. 

П. на і. може бути обмежене законом в 
інтересах національної безпеки, територі-
альної цілісності або громадського порядку, 
з метою запобігання заворушенням чи зло-
чинам, для охорони здоров’я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одер-

Право на інформацію 
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жаної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя.

Право на службу в органах місцево-
го самоврядування мають громадяни 
України незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, терміну проживання на 
відповідній території. На посаду можуть 
бути призначені особи, які мають відповідну 
освіту і професійну підготовку, володіють 
державною мовою та регіональними мовами 
в обсягах, достатніх для виконання службо-
вих обов’язків відповідно до вимог статті 11 
Закону України “Про засади державної мов-
ної політики”.

Право оперативного управління — 
речове право суб’єкта господарювання, який 
володіє, користується і розпоряджається 
майном, закріпленим за ним власником 
(уповноваженим ним органом) для здій-
снення некомерційної господарської діяль-
ності, у межах, встановлених законодав-
ством, а також власником майна (уповнова-
женим ним органом).

Правова держава — держава, в якій 
панує право, де діяльність усіх її органів і 
посадових осіб здійснюється на основі та в 
межах, визначених правом, де не тільки осо-
ба відповідальна за свої дії перед державою, 
а й держава несе реальну відповідальність 
перед особою за результати своєї діяльності.

Правова допомога — надання право-
вих послуг, спрямованих на забезпечення ре-
алізації прав і свобод людини і громадянина, 
захисту цих прав і свобод, їх відновлення у 
разі порушення.

Правова експертиза нормативно-
правових актів — система спеціальних за-
ходів, що проводяться спеціально уповнова-
женими суб’єктами (експертами з правових 
питань) на різних етапах нормотворення з 
метою об’єктивної оцінки відповідності про-
екту нормативно-правового акта компетен-
ції правотворчого органу, формі юридичного 
документа, правилам нормотворчої техніки, 
вимогам побудови нормативно-правового 
акта та науковим принципам правового ре-
гулювання.

Правова поведінка — передбачена нор-
мами права соціально значуща поведінка ін-
дивідуальних чи колективних суб’єктів, що 
контролюється їхніми свідомістю і волею.

Правова свідомість — особливе струк-
турне утворення, предметом відображення 
якого є процеси та явища правової складової 
суспільного буття, існуючі норми права. 
П. с. — це сукупність правових ідей, погля-

дів, уявлень, переконань, світоглядно-
ціннісних орієнтацій, знань людей, які відо-
бражають їхні діяльність та поведінку у пра-
вовій сфері, існуючі суспільні відносини, що 
потребують правового регулювання. Тобто 
П. с. — це усвідомлення особистістю права, 
правових процесів та явищ суспільного жит-
тя. П. с. є важливою складовою правової 
культури, необхідним елементом функціо-
нування і розвитку права, джерелом право-
порядку, багатогранних правових явищ. П. с. 
є компонентом духовних цінностей взагалі, 
однією з форм суспільної свідомості. У цьо-
му контексті вона є не тільки специфічним 
засобом пізнання дійсності, зокрема право-
вої реальності, її відображення у свідомості 
людей, а також способом ставлення людини 
до права, правової дійсності. Суспільна сві- 
домість стає правовою на основі формуван- 
ня в ній ідей юридичної нормативності, яка 
виступає чинником упорядкування процесів 
суспільного буття, зокрема правових відно-
син, і протистоїть хаосу, свавіллю. Норма-
тивно-приписний характер П. с. є засобом 
приведення поведінки індивіда у відповід-
ність до норм права, волі, що виражена в 
ньому. Зазначене зумовлює значний регуля-
тивний потенціал П. с., її вплив на регламен-
тацію суспільних відносин.

Правова система — уся сукупність 
юридичних засобів (явищ), за допомогою 
яких здійснюється регулятивно-організа-
ційний і стабілізаційний вплив держави на 
суспільні відносини. П. с. — комплексна, ін-
теграційна категорія, що відображає всю 
правову дійсність, яка розглядається у ста-
тичному й динамічному аспектах.

Правове поле — вторинна соціальна 
система, яка виражає інформаційні інтереси 
про правила поведінки первинної соціальної 
спільності. Юридичне моделювання пове-
дінки людини відображається в прийнятих 
державою нормативно-правових актах, але 
сама модель може виражати інтереси як со-
ціальної спільності в цілому, так і її частини. 
Завдання юридичного конструктора, що 
створює дану модель, — якомога повніше 
охопити інтереси і коло людей, для яких 
призначений нормативний акт.

Правове регулювання — форма регу-
лювання суспільних відносин, яка забезпе-
чує відповідність поведінки їхніх учасників 
вимогам і дозволам, що містяться у нормах 
права. Механізм П. р. містить такі елементи, 
як правові норми, правові відносини, право-
ва відповідальність, правова свідомість та ін.

Правовий інститут — відокремлена все-
редині галузі права група юридичних норм, 

Право на службу в органах ...
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об’єднаних певною спільністю ознак регульо-
ваного ними виду однорідних суспільних від-
носин. Ця відносна автономність суспільних 
відносин і зумовлює формування в галузях 
права П. і., напр., спадкування, купівлі-
продажу, конфіскації, умовно-дострокового 
звільнення тощо.

Правовий статус особи — сукупність 
закріплених у законодавстві прав, свобод, 
обов’язків громадян і гарантій їх здійснення.

Правовий статус Уповноваженого. 
Уповноважений є посадовою особою юри-
дичної особи, що призначається відповідно 
до законодавства про працю керівником 
юридичної особи або її учасниками (заснов-
никами) у порядку, передбаченому ухвале-
ною антикорупційною програмою. Уповно-
важеним може бути фізична особа, яка здат-
на за своїми діловими та моральними 
якостями, професійним рівнем, станом 
здоров’я виконувати відповідні обов’язки. 
Несумісною з діяльністю Уповноваженого є 
робота на посадах, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, а також будь-яка інша діяль-
ність, яка створює реальний чи потенційний 
конфлікт інтересів з діяльністю юридичної 
особи.

Правові засади діяльності Кабінету 
Міністрів України. Кабінет Міністрів 
України у своїй діяльності керується Кон-
ституцією України, іншими законами Украї-
ни, а також указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, при-
йнятими відповідно до Конституції та зако-
нів України. Організація, повноваження і 
порядок діяльності Кабінету Міністрів 
України визначаються Конституцією Украї-
ни та іншими законами України. Кабінет Мі-
ністрів України відповідно до Конституції 
України затверджує Регламент Кабінету Мі-
ністрів України, який визначає порядок про-
ведення засідань Кабінету Міністрів Украї-
ни, підготовки та прийняття рішень, інші 
процедурні питання його діяльності.

Правові послуги — надання правової 
інформації, консультацій і роз’яснень з пра-
вових питань; складення заяв, скарг, проце-
суальних та інших документів правового ха-
рактеру; здійснення представництва інте-
ресів особи в судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами; забезпечення захис-
ту особи від обвинувачення; надання особі 
допомоги в забезпеченні доступу до вторин-
ної правової допомоги та медіації.

Правовідносини — специфічні суспіль-
ні відносини, учасники яких виступають як 

носії прав та обов’язків, встановлених нор-
мами права.

Правовласник — особа, якій відповідно 
до закону належать майнові права на об’єкт 
права інтелектуальної власності, або особа, 
яка діє від її імені в межах наданих повнова-
жень.

Правоздатність — визнана державою 
здатність фізичної (особа, громадянин) та 
юридичної особи (підприємства, організації, 
установи, громадські об’єднання) мати юри-
дичні права та обов’язки, передбачені зако-
ном, тобто мати майнові та немайнові права, 
зобов’язання, користуватись ними та відпо-
відати за ними — бути суб’єктом права. Існує 
спеціальна П. — здатність мати певні права, 
які стосуються певного кола відносин (напр., 
службових). Цивільна (загальна) П. виникає 
з часу народження громадянина, набирає 
чинності при досягненні певного віку і при-
пиняється після його смерті. П. юридичних 
осіб (підприємств, установ, організацій, гро-
мадських об’єднань) виникає з моменту їх 
утворення (з дня державної офіційної реє-
страції) і припиняється у момент їх ліквіда-
ції. Часткове обмеження П. можливе у ви-
падках і порядку, передбачених законом (рі-
шення цивільного чи арбітражного суду). 
Іноземці й особи без громадянства володі-
ють П. нарівні з громадянами країни.

Правоздатність спеціальна — здат-
ність громадянина чи організації, установи — 
суб’єкта правових відносин мати певні додат-
кові права, які стосуються окремих специфіч-
них правових, майнових, політичних, 
соціальних відносин, пов’язаних з певним 
становищем особи — службовим, соціальним, 
політичним, фізичним, фізіологічним (напр., 
службової особи — військовослужбовця, мит-
ника, нотаріуса, лікаря, дипломата, автоін-
спектора).

Правоздатність частково обмеже-
на — часткове обмеження суб’єктів право-
відносин у здійсненні окремих елементів 
правових відносин у випадках і порядку, пе-
редбачених законом (за рішенням цивільних 
чи арбітражних судів, інших державних ор-
ганів, наділених відповідними правами, по-
датковими установами, фінансовими орга-
нами, санітарно-епідеміологічними станція-
ми, митними службами, автоінспекціями, 
медичними експертами тощо).

Правомірна поведінка — поведінка 
людей, яка відповідає розпорядженням пра-
вових норм або суперечить нормам права. 
Така поведінка суспільно необхідна і су-
спільно корисна і вважається об’єктивною 
передумовою нормального функціонування 

Правомірна поведінка
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громадянського суспільства. Протиправна 
поведінка, на противагу правомірній, 
пов’язана з порушенням приписів правових 
норм, що формально свідчить про суспільну 
небезпеку. Тому такі вчинки називаються 
правопорушеннями. Усі правопорушення 
можна розділити на злочини (порушення 
норм кримінального законодавства), адміні-
стративні проступки, дисциплінарні про-
ступки, цивільні правопорушення.

Правомірність — відповідність явищ 
соціального життя (діяльності або результа-
тів діяльності суб’єктів права) вимогам норм 
права державної волі. П. виключає хоч би 
яке не було відхилення від приписів права; 
протилежність П. — протиправність.

Правомочний склад ради — кількість 
депутатів, обраних до відповідної ради, пов-
новаження яких визнано і не припинено в 
установленому законом порядку, яка стано-
вить не менш як дві третини від загального 
складу ради.

Правомочність — передбачена законом 
можливість учасника правовідносин здій-
снювати певні дії або вимагати відомих дій 
від іншого учасника цих правовідносин. Ре-
альність П. гарантується державою; при не-
виконанні особою своїх обо в’язків право-
мочна сторона може звернутися до суду, ар-
бітражного суду чи в інший державний 
орган для захисту свого права. 

Правонаступність — перехід права від 
однієї особи до іншої безпосередньо в силу 
закону або угоди. У П. новий суб’єкт у пра-
вовідношенні заступає місце попереднього, а 
передані йому права залишаються такими 
самим, як і права попереднього суб’єкта. П. 
допускається лише стосовно майнових прав 
та обов’язків. Особисті права є невідчужува-
ними від їх носіїв і не можуть передаватись 
іншим особам.

Правоохоронні органи — органи, які 
держава наділяє компетенцією охорони су-
спільних відносин, урегульованих правом.

Правопорушення — суспільне небез-
печне, шкідливе, протиправне, винне діяння 
деліктоздатної особи, за яке може бути на-
кладене покарання чи стягнення.

Правопорушення, пов’язане з ко-
рупцією — діяння, що не містить ознак ко-
рупції, але порушує встановлені цим Зако-
ном вимоги, заборони та обмеження, вчине-
не особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за 
яке законом встановлено кримінальну, адмі-
ністративну, дисциплінарну та/або цивіль-
но-правову відповідальність.

Правопорядок — стан урегульованих 
правом суспільних відносин, що виникає в 

результаті реалізації норм права і практич-
ного здійснення вимог законності. Держава 
встановлює П., вживає заходів для його під-
тримки і захисту, для забезпечення відповід-
ності встановленого П. інтересам її політики 
та існуючим у державі законам.

Правоспроможність — визначена чин-
ним законодавством можливість учасника 
(суб’єкта) правових відносин виконувати 
певні дії або вимагати певних (адекватних 
чи інших) дій у межах юридичних норм від 
іншого учасника цих правовідносин (напр., 
виконання умов договору поставок товарів, 
відшкодування витрат за невиконання дого-
вірних зобов’язань, виплата за страховим по-
лісом у разі настання страхового випадку). 
Реальність П. гарантується державою. У разі 
невиконання однією з договірних сторін сво-
їх правових зобов’язань інша сторона може 
звернутися в суд, арбітраж чи інший держав-
ний орган з вимогою про захист своїх прав.

Правосуб’єктність — здатність бути 
суб’єктом права (учасником правовідносин).

Правосуддя — форма державної діяль-
ності, яка полягає в розгляді й вирішенні су-
дом кримінальних справ, цивільних спорів 
та ін., що належать до його компетенції. Кон-
ституційні принципи П.: а) здійснення П. 
лише судом; б) відкритий розгляд справ в 
усіх судах (винятки зизначаються законом); 
в) заочний розгляд кримінальних справ не 
допускається (винятки визначаються зако-
ном); г) судочинство здійснюється на основі 
рівноправності сторін.

Правотворчість — діяльність компе-
тентних державних органів і громадських 
організацій, спрямована на створення, зміну 
або скасування певних норм права. У П. має 
бути забезпечене верховенство закону, на-
самперед конституції.

Прагматика — 1) будь-яке вчення про 
реальну діяльність, практику; 2) оцінка і по-
рівняння різних комп’ютерних мов програм 
і систем за критеріями корисності, вигіднос-
ті, ефективності.

Прагматичний — 1) властивий прагма-
тизмові; 2) те, що є практичним знаряддям 
чогось, має практичне застосування; 3) той, 
хто шукає матеріальну вигоду, практичний.

Прагматичний плюралізм у дизайні 
виробничого процесу — теорія, що наго-
лошує на потребі забезпечити одночасно мо-
тивацію і задоволення працівника, розроб-
ляючи дизайн виробничого процесу. Вважа-
ється, що потреби працівника складні й 
можуть залежати як від внутрішніх, так і 
зов нішніх чинників. Потреби й пріоритети в 
різних людей неоднакові. Увага може зосе-
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реджуватися як на окремій людині, так і на 
групі, або ж на них обох. Організацію в ціло-
му розглядають як потенційно обмежену. За 
потреби використовують участь працівників 
і профспілок.

Прайвесі (англ. privacy — таємниця, са-
мота, приватне життя) — в англосаксонській 
системі права — особлива правова категорія, 
що означає таємницю і недоторканність при-
ватного життя, інтимну сферу людини.

Праймеріз (англ. primaries) — у виборчій 
системі США — попередні (первинні) вибо-
ри, в ході яких висуваються кандидати в де-
путати центральних і місцевих представниць-
ких установ, кандидати на виборні посади, 
делегати національних партійних конвентів, 
члени партійних комітетів Демократичної і 
Республіканської партій. П. застосо вується з 
1842 р. 

Прайм-рейт — процентна ставка за ко-
роткостроковими незабезпеченими позичка-
ми комерційних банків США, які надаються 
постійним, надійним клієнтам. П.-р. являє 
собою мінімальну процентну ставку, від якої 
ведеться відлік інших ставок.

Практика — 1) цілеспрямована діяль-
ність людей, направлена на перетворення 
природи, використання ресурсів, вдоскона-
лення суспільно-виробничих відносин з ме-
тою задоволення своїх матеріальних, інте-
лектуальних і духовних потреб; 2) вправ-
ність, професійна досконалість, набута у 
повсякденній праці; 3) повсякденна профе-
сійна діяльність людей певної професії (лі-
каря, правника), колом діяльності яких є 
люди, на яких вона поширюється; 4) вироб-
нича П. — систематично організована за спе-
ціальним навчальним планом робота студен-
тів на виробництві, у сфері підприємницької 
діяльності з метою закріплення теоретичних 
знань, здобуття практичних навичок для 
оволодіння певною спеціальністю.

Працевлаштування — комплекс пра-
вових, економічних та організаційних захо-
дів, спрямованих на забезпечення реалізації 
права особи на працю.

Працездатні особи — особи віком від 
16 років, які проживають на території Украї-
ни і за станом здоров’я здатні до активної 
трудової діяльності.

Працівник — фізична особа, яка працює 
за трудовим договором (контрактом) на під-
приємстві, в установі та організації незалеж-
но від форми власності та виду діяльності 
або у фізичної особи, яка відповідно до зако-
нодавства використовує найману працю.

Праця — діяльність людини, яка вима-
гає від неї зусиль, енергозатрат, усвідомлен-

ня доцільності та необхідності виконання 
роботи.

Преамбула (фр. preambule — передмо-
ва) — вступна частина законодавчого або ін-
шого правовою акта, а також декларації або 
міжнародного договору, в якій зазвичай ви-
кладаються принципові положення, спону-
кальні мотиви, цілі видання відповідного 
акта.

Превалювати — переважати у чомусь, 
мати перевагу, домінувати.

Превентивний — 1) запобіжний; 2) за-
ходи, спрямовані на зниження ризику в май-
новому страхуванні; 3) запобіжні заходи, 
коли треба знизити ризики, що впливають 
на результати господарської діяльності.

Превенція корупції — усунення при-
чин і факторів корупції.

Предмет закупівлі — товари, роботи чи 
послуги, що закуповуються замовником у 
межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких 
учасникам дозволяється подавати тендерні 
пропозиції або пропозиції на переговорах  
(у разі застосування переговорної процедури 
закупівлі). П. з. визначається замовником у 
порядку, встановленому Уповно важеним ор-
ганом.

Предмет охорони історичного се-
редовища — характерна особливість істо-
рично успадкованого архітектурно-місто-
будівного устрою частини історичного насе-
леного місця, виражена в структурі 
роз планування і забудови, яка підлягає збе-
реженню.

Предмет охорони об’єкта культур-
ної спадщини — характерна властивість 
об’єкта культурної спадщини, що становить 
його історико-культурну цінність, на підста-
ві якої цей об’єкт визнається пам’яткою. 

Предмет праці — об’єкт, на який спря-
мовується людська праця у процесі вироб-
ництва. У добувній промисловості П. п. є 
природні матеріали (поклади руди, вугілля, 
деревина тощо). П. п. обробної промисло-
вості є продукти праці інших виробництв 
(литво, прядиво, шкіра, с.-г. сировина та ін.). 
Разом із засобами праці П. п. становлять за-
соби виробництва.

Предмети першої необхідності — 
найбільш потрібні і часто вживані речі, пред-
мети, товари. Критерієм належності предме-
тів споживання до групи товарів першої не-
обхідності є показник еластичності попиту 
на них від величини доходу. Він має бути 
меншим за одиницю, бо зростання доходу 
призводить не до збільшення споживання 
П. п. н., а до розширення покупок товарів 
технічно складних і дорожчих.

Предмети першої необхідності
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Предмети розкоші — предмети, без 
яких можна обійтись у повсякденному жит-
ті, доступні за ціною тільки високодохідним 
сім’ям. У зв’язку з цим на такі товари, що 
ввозяться з інших країн, встановлюється 
підвищена ставка мита.

Предмети споживання — частина су-
купного суспільного продукту, яка призна-
чена і використовується у сфері невиробни-
чого споживання для задоволення матері-
альних, побутових, духовних та культурних 
потреб суспільства. Розрізняють продоволь-
чі (продукти харчування) і непродовольчі 
товари (одяг, взуття, меблі, товари куль-
турно-побутового призначення, спорттова-
ри, товари для дітей тощо), а також предме-
ти колективного споживання (транспортні 
засоби, спортивні, туристичні товари, товари 
для масового відпочинку тощо).

Предметом суспільного інтересу 
вважається інформація, яка свідчить про 
загрозу державному суверенітету, територіа-
льній цілісності України; забезпечує реаліза-
цію конституційних прав, свобод і обо-
в’язків; свідчить про можливість порушення 
прав людини, введення громадськості в ома-
ну, шкідливі екологічні та інші негативні на-
слідки діяльності (бездіяльності) фізичних 
або юридичних осіб тощо.

Представник влади — посадова особа 
органу влади, а також інша посадова особа, 
наділена у встановленому законом порядку 
розпорядчими повноваженнями щодо осіб, 
які не перебувають від нього в службовій за-
лежності.

Представник клієнта — особа, яка на 
законних підставах має право вчиняти певні 
дії від імені клієнта.

Представники працівників — у колек-
тивних трудових спорах — органи професій-
них спілок та їх об’єднань, уповноважені на 
представництво відповідно до їх статутів, 
органи громадської самодіяльності, утворені 
на зборах (конференції) працівників органі-
зації, філії, представництва, та уповноважені 
ним.

Представники роботодавців — керів-
ники організацій або інші уповноважені від-
повідно до статуту організації, уповноважені 
органи об’єднань роботодавців, інші уповно-
важені роботодавцями органи.

Представництво — вид адвокатської 
діяльності, що полягає в забезпеченні реалі-
зації прав і обов’язків клієнта в цивільному, 
господарському, адміністративному та кон-
ституційному судочинстві, в інших держав-
них органах, перед фізичними та юридични-
ми особами, прав і обов’язків потерпілого 

під час розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, а також прав і обов’язків 
потерпілого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача у кримінальному прова-
дженні.

Представницька бюрократія — бю-
рократія, що представляє своє суспільство, 
тобто відсоток кожної меншини в уряді 
приблизно відповідає відсотку цієї групи 
серед усього населення. Припускають, що 
внаслідок наймання більшої кількості чле-
нів певної етнічної групи представництво 
позицій цієї групи в бюрократії зростати-
ме. Представництво може бути пасивне або 
активне. Активне представництво зосере-
джується на походженні державних служ-
бовців і на тій мірі, якою воно віддзерка-
лює усе суспільство. Пасивне представни-
цтво означає ситуації, коли адміністратор 
обстоює інтереси і прагнення тих, кого він 
представляє, — всього народу чи його пев-
ної частини.

Представницька демократія — су-
купність форм організації державної влади, 
за якої певні важливі рішення щодо управ-
ління справами суспільства й держави вино-
сяться виборними установами (парламента-
ми, муніципалітетами тощо).

Представницький орган місцевого 
самоврядування — виборний орган (рада), 
який складається з депутатів і відповідно до 
закону наділяється правом представляти ін-
тереси територіальної громади і приймати 
від її імені рішення.

Презент — подарунок, благочинне під-
ношення.

Презентабельний — видний, показний, 
ставний, статечний, поважний, представ-
ницький.

Презентант — особа, що представляє 
пред’явника векселя.

Презентація (лат. рresentatio — уявлен-
ня, пред’явлення) — 1) офіційне представ-
лення новоствореного підприємства, фірми, 
проекту, продукції, товару колу запрошених 
осіб; 2) пред’явлення переказного векселя 
трасату (особі, зобов’язаній здійснити пла-
тіж за векселем).

Президент — 1) в деяких країнах з рес-
публіканською формою правління — глава 
держави; 2) виборний голова, керівник гро-
мадських організацій; 3) вища посадова осо-
ба компанії, корпорації.

Президентська республіка — респу-
бліка, в якій повноваження глави держави, а 
в деяких випадках і глави уряду належать 
президентові, який обирається непарламент-
ським способом (громадянами держави) і 

Предмети розкоші
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формує уряд, що не несе відповідальності 
перед парламентом.

Президія — 1) постійний колегіальний 
виборний орган громадських, профспілко-
вих, наукових та інших організацій і уста-
нов; 2) група осіб, обраних для ведення збо-
рів, з’їздів, зібрань тощо.

Президія (колегія) районної, облас-
ної ради. Районна, обласна рада можуть 
утворити президію (колегію) ради. Президія 
(колегія) ради є дорадчим органом ради, 
який попередньо готує узгоджені пропозиції 
і рекомендації з питань, що передбачається 
внести на розгляд ради. Президія (колегія) 
ради може приймати рішення, які мають до-
радчий характер. До складу президії (коле-
гії) ради входять голова ради, відповідно за-
ступник голови районної, районної у місті 
ради чи перший заступник, заступник голо-
ви обласної ради, голови постійних комісій 
ради, уповноважені представники депутат-
ських груп і фракцій.

Презумпція невинуватості — правове 
положення, за яким обвинувачений (підсуд-
ний) вважається невинним, поки його вину 
не буде доведено в установленому законом 
порядку, причому винною особа може бути 
визнана в обвинувальному вироку суду, що 
набрав законної сили.

Прейскурант (нім. preiskurant, фр. 
рrixcourant) — довідник, систематизований 
збірник цін (тарифів) за групами та видами 
товарів і послуг. Ціни, зафіксовані в П., на-
зивають прейскурантними.

Прейскурантна ціна — зафіксована в 
угодах або прейскурантах ціна товару або 
послуги із встановленими параметрами 
якості, специфікації, розміру, складу та ін.

Премія (лат. praemium — нагорода) — 
1) додаткова винагорода, грошове або матері-
альне заохочення за досягнення, заслуги в 
будь-якій галузі діяльності; 2) матеріальна ви-
нагорода за надання послуг; 3) величина пере-
вищення однієї ціни над іншою на один і той 
самий товар, зокрема реальної ціни над номі-
нальною; 4) надбавка до валютного курсу при 
угоді на термін; 5) сума, що сплачується по-
купцем опціону його продавцю та купується 
право продати або купити цінні папери, това-
ри за заздалегідь встановленою ціною протя-
гом деякого періоду часу; 6) грошова сума, що 
сплачується страхувальником страховику 
(страхова премія); 7) різниця між номіналь-
ною і біржовою вартістю цінних паперів.

Препринт — наукове видання, що міс-
тить матеріали попереднього характеру, опу-
бліковані до виходу в світло видання, в яко-
му вони можуть бути поміщені.

Прерогатива — виняткове право на 
вчинення певних дій, що належить якому-
небудь державному органу або посадовій 
особі.

Прес-реліз — 1) спеціальний інформа-
ційний одноразовий випуск, який містить 
стислу інформацію про певну подію для по-
ширення серед представників засобів масо-
вої інформації. П.-р. часто виходить під час 
прес-конференції, презентації, проведення 
масштабних акцій громадськими організаці-
ями, великими виробничими, комерційними 
чи фінансово-кредитними компаніями або 
перед ними; 2) спеціально підготовлена ви-
робничими, торговельними, фармацевтич-
ними чи іншими компаніями рекламна ін-
формація з невеликим, але містким текстом 
для ефективної реклами з метою привернен-
ня особливої уваги до діяльності окремих 
фірм, досягнень, надбань щодо вдосконален-
ня товару чи послуг. П.-р. поширюється зде-
більшого через засоби масової інформації.

Претензійний порядок — встановле-
ний нормативними актами особливий поря-
док розгляду господарських спорів між дер-
жавними, кооперативними, громадськими та 
іншими підприємствами, організаціями, 
установами, який передбачає обов’язкове 
пред’явлення однією стороною претензії 
другій стороні і розгляд її другою стороною з 
метою врегулювання спірних питань. Якщо 
позивач не дотримався П. п., арбітражні ор-
гани не беруть позов до розгляду.

Претензія — 1) пред’явлення права на-
щось; 2) заява кредитора, покупця, клієнта з 
вимогою про сплату боргу, відшкодування 
збитків, усунення недороблень, несправнос-
тей у товарі; 3) вимога кредитора до боржни-
ка щодо добровільного врегулювання супе-
речностей, пов’язаних з порушенням прав 
кредитора.

Префект (лат. praefectus — началь-
ник) — в деяких державах особливий інсти-
тут представника центрального (Румунія) 
або регіонального (РФ) уряду на місцях.

Спочатку інститут П. виник у Франції в 
1802 р., де до ліквідації цього інституту в 
1982 р. як представник уряду П. здійснював 
адміністративний нагляд за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування і місцевого 
управління в департаментах. Нині у Франції 
П. називають іноді комісарів республіки. У 
Румунії П. призначаються урядом у кожен по-
віт і Бухарест, де вони керують децентралізо-
ваними публічними службами міністерств та 
інших центральних органів в адміністративно-
територіальних одиницях, можуть опротесто-
вувати в органах адміністративної юстиції і 
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припиняти дію актів органів місцевого само-
врядування. 

Префектура (лат. praefectura) — 1) у 
Стародавньому Римі територія, підпорядко-
вана префекту; 2) посада, звання та район 
управління префекта; 3) в Японії і в деяких 
інших державах — назва основної адміні-
стра тивно-територіальної одиниці.

Преференції — переваги, пільги, надані 
окремим державам, підприємствам, органі-
заціям для підтримки окремих видів діяль-
ності; бувають у формі зниження податків, 
знижок з мита, звільнення від платежів, на-
дання вигідних (пільгових) кредитів. П. на-
даються державою і мають адресний харак-
тер, можуть здійснюватись в односторонньо-
му порядку або на основі відносин між 
державами.

Преференції торгові — система пільг у 
торгово-політичному режимі, що надаються 
однією державою іншій на взаємній основі 
або в односторонньому порядку. П. т. нада-
ються, як правило, промислово розвинени-
ми країнами світу і полягають у зниженні 
мита (або повному його скасуванні) на гото-
ві вироби, які завозяться із країн, що розви-
ваються. 

Преференційне мито — різновиди 
мита, встановлені державою для створення 
особливо сприятливого режиму для деяких 
держав при ввезенні ними в країну всіх або 
окремих груп імпортованих товарів.

Преференційний — найкращий, якому 
віддається перевага, пільговий.

Преференційний борг — борг, що має 
погашатись у першу чергу. Коли компанія 
припиняє свою діяльність, її борги класифі-
кують як забезпечені і незабезпечені. В обох 
випадках окремі кредитори мають переваж-
не право на отримання боргу.

Преференційний режим — особливий 
пільговий режим здійснення зовнішньоеко-
номічних зв’язків, економічного співробіт-
ництва, створений однією державою іншій 
без поширення на “треті країни”.

Прецедент (лат. рraecedens) — поведін-
ка в певній ситуації, яка розглядається як 
зразок при аналогічних обставинах. В дея-
ких країнах (де практикується т. зв. загальне 
право) судовий П. є джерелом права. В ін-
ших країнах законодавство кодифіковано 
(тобто джерелами права є нормативні акти).

Преюдиційність — обов’язковість для 
всіх судів під час розгляду справ приймати 
без перевірки й доведення факти, встановле-
ні раніше у якихось справах постановлени-
ми рішеннями чи вироками, що набули за-
конної сили. Принцип П. діє лише стосовно 

осіб, що брали участь у попередньому й на-
ступному процесах, та їх правонаступників.

Прибутковий ордер — первинний до-
кумент, який застосовують для обліку мате-
ріальних цінностей, що надходять від поста-
чальників на склад підприємства, організа-
ції, установи. Використовують його для 
кількісно-сумового обліку цінностей. П. о. 
буває багаторядковим (приймають кілька 
видів матеріальних цінностей) і однорядко-
вим (приймають один вид матеріалів). Над-
ходження готівки в касу оформляють при-
бутковим касовим ордером (див. також “Ор-
дер прибутковий касовий”).

Прибутковий податок — основний 
вид державних прямих податків, що їх стягу-
ють з доходів (заробітної плати, прибутку 
тощо) фізичних і юридичних осіб.

Прибуток — перевищення доходів від 
продажу товарів і послуг над витратами на 
виробництво і продаж цих товарів. Це один 
із найважливіших показників фінансових 
результатів господарської діяльності підпри-
ємств і підприємців. Розрізняють повний, 
загальний П., т. з. валовий (балансовий), і 
чистий (розрахунковий) П., що залишається 
після сплати з валового П. податків і відра-
хувань.

Прибуток бухгалтерський — прибу-
ток від підприємницької діяльності, розра-
хований за бухгалтерськими документами 
без врахування документально не зафіксова-
них витрат самого підприємства (підприєм-
ця), у т. ч. втраченої вигоди; обчислюється 
як різниця між ціною (доходами від прода-
жу) і витратами за бухгалтерськими доку-
ментами.

Прибуток чистий — прибуток, що за-
лишається в розпорядженні фірми (окремо-
го підприємця) після сплати податків, відра-
хувань, обов’язкових платежів.

Приватизація (лат. privatus — приват-
ний) — 1) процес роздержавлення власності 
на засоби виробництва, майно, житло, зем-
лю, природні ресурси; 2) трансформація 
майнових цінностей державної, муніципаль-
ної чи іншої власності у приватну. Це одна із 
форм передачі права власності з проведен-
ням роздержавлення державних підпри-
ємств і створенням на їх базі нових за 
організаційно-адміністративними і майно-
вими формами підприємств — приватних, 
кооперативних, колективних, акціонерних. 
П. проводять з метою передання збиткових 
або неприбуткових підприємств конкретним 
власникам, які особисто зацікавлені у підви-
щенні ефективності підприємницької діяль-
ності. Особливе значення має роздержав-
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лення надто великих підприємств, їх ре-
структуризація (в окремих випадках пере-
профілізація) або створення корпоративних, 
холдингових компаній тощо. П. може прово-
дитись шляхом акціонування коштами тру-
дового колективу, населення, продажу з аук-
ціону.

Приватна власність — одна з основних 
форм власності на землю, нерухомість, засо-
би виробництва, гроші і цінні папери, робочу 
силу, товари, інтелектуальний продукт, яка 
полягає в тому, що ці об’єкти власності нале-
жать приватним особам, сім’ям, групі осіб. 
До П. в. відносять як індивідуальну, так і 
корпоративну, акціонерну, недержавну влас-
ність.

Приватна облікова ставка — облікова 
ставка комерційних банків під час здійснен-
ня операцій з борговими зобов’язаннями 
промислових і торгових фірм. Розмір її зале-
жить від строку, що залишається до сплати 
векселя, його матеріальної забезпеченості, 
від загальної кон’юнктури ринку.

Приватна праця — праця в умовах то-
варного виробництва за панування приват-
ної власності.

Приватне право — сукупність прав, що 
поширюються на приватних осіб, регулюють 
майнові і пов’язані з ними немайнові особис-
ті відносини громадян, сімейні відносини. 
До П. п. належить торговельне право. Осно-
ву П. п. становить цивільне право.

Приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів — розміщення цінних папе-
рів шляхом безпосередньої пропозиції цін-
них паперів заздалегідь визначеному колу 
осіб, кількість яких не перевищує 100.

Приватний інтерес — будь-який май-
новий чи немайновий інтерес особи, у тому 
числі зумовлений особистими, сімейними, 
дружніми чи іншими позаслужбовими сто-
сунками з фізичними чи юридичними особа-
ми, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з 
членством або діяльністю в громадських, по-
літичних, релігійних чи інших організаціях.

Приватник — людина, яка займається 
приватним бізнесом, підприємництвом, при-
ватний власник, приватний торговець.

Приватні інвестиції — інвестиції, фі-
нансування яких здійснюється за рахунок 
власних джерел приватних суб’єктів госпо-
дарювання.

Приведена ціна — ціна, зазначена 
учасником у тендерній пропозиції та пере-
рахована з урахуванням показників інших 
критеріїв оцінки за математичною форму-
лою, визначеною замовником у тендерній 
доку ментації.

Привілейована конвертована ак-
ція — акція, що дає право власнику обміня-
ти її на інші цінні папери корпорації, насам-
перед на звичайні акції. П. к. а. використову-
ється для фінансування злиття корпорацій. 

Привілейовані акції — акції, що дають 
привілейоване право їх власнику на отри-
мання дивідендів, але не надає йому права 
голосу (якщо інше не передбачено статутом 
корпорації).

Привласнення — протизаконне, необ-
ґрунтоване відторгнення об’єкта власності, 
майнових і духовних цінностей від власни-
ка, здійснене особою, яка в результаті такого 
акту бажає стати власником цінностей неза-
конним, підступним шляхом.

Приєднання — припинення діяльності 
одного підприємства як юридичної особи та 
передача належних йому майнових прав та 
зобов’язань до іншого підприємства (право-
наступника).

Приймаюча країна — країна, в якій 
міжнародна корпорація має дочірні, асоційо-
вані компанії або філіали, створені на основі 
прямих інвестицій.

Приймаючий банк — банк, який не на-
лежить до категорії проблемного або непла-
тоспроможного та який у процесі виведення 
неплатоспроможного банку з ринку приймає 
від неплатоспроможного банку частину або 
всі активи та зобов’язання, або всі зобо-
в’язання, що гарантуються Фондом, з випла-
тою премії Фонду.

Прийняття на службу в органи міс-
цевого самоврядування здійснюється: 

 — на посаду сільського, селищного, місь-
кого голови в порядку, встановленому 
Законом України “Про місцеве само-
врядування в Україні”; 

 — на посаду голови та заступників голо-
ви районної, районної у місті, обласної 
ради, заступника міського голови — 
секретаря Київської міської ради, се-
кретаря сільської, селищної, міської 
ради, голови постійної комісії з пи-
тань бюджету обласної, Київської та 
Севастопольської міських рад шляхом 
обрання відповідною радою; 

 — на посади заступників сільського, се-
лищного, міського голови з питань ді-
яльності виконавчих органів ради, ке-
руючого справами (секретаря) вико-
навчого комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради шляхом 
затвердження відповідною радою; 

 — на посади керівника секретаріату (ке-
руючого справами) районної, обласної 
ради, керуючого справами виконавчо-
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го апарату обласних і районних рад, 
керівників відділів, управлінь та ін-
ших працівників органів місцевого са-
моврядування шляхом призначення 
відповідно сільським, селищним, місь-
ким головою, головою районної, ра-
йонної у місті, обласної ради на кон-
курсній основі чи за іншою процеду-
рою, передбаченою законодавством 
України. Проведення конкурсу, ви-
пробування та стажування при при-
йнятті на службу в органи місцевого 
самоврядування здійснюється в по-
рядку, визначеному законодавством 
України про державну службу.

Прикладна програма — програма, при-
значена для розв’язання задачі або класу за-
дач у певній ділянці застосування систем об-
робки даних.

Прикладна система — вид виробничої 
діяльності, що полягає в розробці програм-
ного продукту.

Прикладне програмне забезпечен-
ня — програмне забезпечення, призначене 
для розв’язання певної задачі або надання 
користувачеві певних послуг.

Прикладний день — 1) верхній рівень в 
обчислювальній мережі, на якому здійсню-
ється взаємодія прикладних процесів, адміні-
стративне управління мережею, забезпечення 
прикладних процесів засобами взаємо зв’язку; 
2) рівень взаємозв’язку відкритих систем, що 
забезпечує надання послуг щодо обміну да-
ними між прикладними процесами обробки 
даних.

Прима-вексель — перший екземпляр 
переказного векселя (тратти).

Примордіалізм — уявлення про етнос 
як групу людей, що має певну сукупність 
спільних рис. Основи її вбачаються вже в ан-
тичних авторів, на зорі етнографічної науки 
вона була сформульована “батьком етногра-
фії” Е. Тейлором: “народ має свій особливий 
костюм, особливі знаряддя і зброю, особливі 
шлюбні та майнові закони, особливі мораль-
ні та релігійні вчення... Етнографія має спра-
ву саме з такими загальними і одноманітни-
ми властивостями організованих людських 
груп”. 

Примус — метод державного управлін-
ня, що ґрунтується на авторитеті держави і 
силі закону, спрямований на суб’єкт управ-
ління, з метою досягнення встановлених па-
раметрів діяльності, вироблення певних 
форм поведінки та підтримання суспільної 
дисципліни.

Примусове банкрутство — визнане 
судовим органом банкрутство організації 

(фірми), не спроможної виконати свої бор-
гові зобов’язання.

Примусове стягнення коштів — стяг-
нення, яке застосовують до боржників, котрі 
не виконують добровільно рішень судових 
та інших органів у встановлений строк. 
П. с. к. провадиться шляхом опису майна 
боржника, опечатування й продажу його, 
арешту на заробітну плату, пенсію, майно — 
будинок боржника (помешкання), тран-
спортні засоби тощо.

Примусовий аукціон — примусове ви-
ставлення для реалізації на аукціоні майно-
вих цінностей підприємства (підприємця) — 
боржника або банкрута.

Примусовий курс — офіційний фіксо-
ваний курс обміну валюти певної країни на 
іноземну валюту, що вводиться державою з 
метою встановлення валютних обмежень.

Примусовий поділ монопольних 
утворень — поділ монопольних утворень у 
випадках зловживань з їхнього боку своїм 
монопольним становищем на ринку. Реорга-
нізація монопольного утворення здійсню-
ється на підставі постанови Антимонополь-
ного комітету України або його територіаль-
них відділень.

Принцип взаємності — принцип між-
народного права, згідно з яким держави на-
дають одна одній на своїй території рівні 
права і несуть аналогічну (паритетну) відпо-
відальність. П. в. передбачає взаємну повагу, 
визнання незалежності і територіальної ці-
лісності, утримання від нападу й втручання 
у внутрішні справи одна одної, будування 
відносин на основі принципів і норм сучас-
ного міжнародного права.

Принцип горизонтальної справед-
ливості — принцип, згідно з яким суб’єкти, 
що перебувають у рівних умовах, повинні 
однаково підлягати податковим законам.

Принцип еквівалентності — 1) в еко-
номіці — принцип, згідно з яким певна кіль-
кість праці в одній формі обмінюється на 
рівну кількість праці в іншій; 2) певна вели-
чина одного показника, рівноцінна певній 
величині іншого.

Принцип єдиноначальності — прин-
цип організації управління, властивий цен-
тралізованим, лінійним структурам управ-
ління; полягає в тому, що головні функції і 
повноваження керівництва на підприємстві, 
в установі, підрозділі концентруються в ру-
ках однієї особи — керівника.

Принцип заслуги — принцип, за яким: 
усі громадяни повинні мати рівні можливос-
ті для роботи на державній службі і добір 
має враховувати тільки кваліфікацію і від-
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повідність посаді. Цей принцип слід відріз-
няти від системи заслуг. 

Принцип найбільшого сприяння — 
положення в міжнародних економічних, зде-
більшого торговельних договорах і угодах 
про надання державі-контрагенту умов тор-
гівлі вигідніших, ніж ті, які дані будь-якій 
третій країні. Щодо імпорту П. н. с. полягає 
в тому, що товари договірних сторін при вве-
зенні їх на територію іншої країни підляга-
ють м’якшому оподаткуванню, ніж третіх 
країн.

Принцип порівняльності — 1) умова 
порівняння економічних величин, показни-
ків, згідно з якою вони повинні бути приве-
дені до адекватної форми виміру, порівняль-
ного вигляду; 2) встановлення близьких або 
рівних рівнів оплати праці, виплат, доходу 
для осіб, що мають однакові ознаки.

Принцип ротації — в конституційному 
праві — принцип часткового (поетапного) 
поновлення складу представницьких органів 
влади. Так, напр., 1/3 сенату Конгресу США 
переобирається через кожні два роки. П. р.
дає змогу уникнути різких змін у складі де-
путатського корпусу, забезпечити стабіль-
ність і спадкоємність у роботі представниць-
кої установи.

Принципал (лат. principalis — голов-
ний) — 1) господар, глава; 2) особа, від імені 
якого діє агент, представник, для якого бро-
кер виконує наказ; 3) основний, головний 
боржник та зобов’язання; 4) дилер, який 
бере участь в угоді за свій рахунок.

Принципи державної регуляторної 
політики: 

• доцільність — обґрунтована необхід-
ність державного регулювання госпо-
дарських відносин з метою вирішення 
існуючої проблеми; 

• адекватність — відповідність форм та 
рівня державного регулювання госпо-
дарських відносин потребі у вирішен-
ні існуючої проблеми та ринковим ви-
могам з урахуванням усіх прийнятних 
альтернатив; 

• ефективність — забезпечення досяг-
нення внаслідок дії регуляторного акта 
максимально можливих позитивних 
результатів за рахунок мінімально не-
обхідних витрат ресурсів суб’єктів гос-
подарювання, громадян та держави; 

• збалансованість — забезпечення у ре-
гуляторній діяльності балансу інтере-
сів суб’єктів господарювання, грома-
дян та держави; 

• передбачуваність — послідовність ре-
гуляторної діяльності, відповідність її 

цілям державної політики, а також 
планам з підготовки проектів регуля-
торних актів, що дає змогу суб’єктам 
господарювання здійснювати плану-
вання їхньої діяльності; 

• прозорість та врахування громадської 
думки — відкритість для фізичних та 
юридичних осіб, їхніх об’єднань дій ре-
гуляторних органів на всіх етапах їх-
ньої регуляторної діяльності, обо-
в’язковий розгляд регуляторними ор-
ганами ініціатив, зауважень та 
пропозицій, наданих у встановленому 
законом порядку фізичними та юри-
дичними особами, їх об’єднан нями, 
обо в’язковість і своєчасність доведен-
ня прийнятих регуляторних актів до 
відома фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, інформування громадськос-
ті про здійснення регуляторної діяль-
ності.

Принципи діяльності Кабінету Міні-
стрів України. Діяльність Кабінету Міні-
стрів України ґрунтується на принципах 
верховенства права, законності, поділу дер-
жавної влади, безперервності, колегіальнос-
ті, солідарної відповідальності, відкритості 
та прозорості. Кабінет Міністрів України 
здійснює виконавчу владу на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України. Ка-
бінет Міністрів України є колегіальним ор-
ганом. Кабінет Міністрів України приймає 
рішення після обговорення питань на його 
засіданнях.

Кабінет Міністрів України регулярно ін-
формує громадськість через засоби масової 
інформації про свою діяльність, залучає гро-
мадян до процесу прийняття рішень, що ма-
ють важливе суспільне значення. Прийняття 
Кабінетом Міністрів України актів, що міс-
тять інформацію з обмеженим доступом, 
можливе лише у випадках, визначених зако-
ном, у зв’язку із забезпеченням національної 
безпеки та оборони України. Акти Кабінету 
Міністрів України підлягають обов’язковому 
оприлюдненню відповідно до Закону Украї-
ни “Про доступ до публічної інформації”. 
Проекти нормативно-правових актів Кабіне-
ту Міністрів України оприлюднюються в по-
рядку, передбаченому Законом України “Про 
доступ до публічної інформації”, крім випад-
ків виникнення надзвичайних ситуацій та ін-
ших невідкладних випадків, передбачених 
законом, коли такі проекти актів оприлюд-
нюються негайно після їх підготовки.

Принципи добровільного об’єднання 
територіальних громад. Добровільне 

Принципи добровільного об’єднання ...



540

об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 
міст здійснюється з дотриманням таких 
принципів:

1) конституційності та законності;
2) добровільності;
3) економічної ефективності;
4) державної підтримки;
5) повсюдності місцевого самоврядуван-

ня;
6) прозорості та відкритості;
7) відповідальності.
Принципи здійснення державної 

служби:
1) верховенство права — забезпечення 

пріоритету прав і свобод людини і гро-
мадянина відповідно до Конституції 
України, що визначають зміст та спря-
мованість діяльності державного 
службовця під час виконання завдань 
і функцій держави;

2) законність — обов’язок державного 
службовця діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами 
України;

3) професіоналізм — компетентне, об’єк-
тив не і неупереджене виконання поса-
дових обов’язків, постійне підвищен-
ня державним службовцем рівня своєї 
професійної компетентності, вільне 
володіння державною мовою і, за по-
треби, регіональною мовою або мовою 
національних меншин, визначеною 
відповідно до закону;

4) патріотизм — відданість та вірне слу-
жіння українському народові;

5) доброчесність — спрямованість дій 
державного службовця на захист пу-
блічних інтересів та відмова держав-
ного службовця від превалювання 
приватного інтересу під час здійснен-
ня наданих йому повноважень;

6) ефективність — раціональне і резуль-
тативне використання ресурсів для 
досягнення цілей державної політики;

7) забезпечення рівного доступу до дер-
жавної служби — заборона всіх форм 
та проявів дискримінації, відсутність 
необґрунтованих обмежень або надан-
ня необґрунтованих переваг певним 
категоріям громадян під час вступу на 
державну службу та її проходження;

8) політична неупередженість — недопу-
щення впливу політичних поглядів на 
дії та рішення державного службовця, 
а також утримання від демонстрації 
свого ставлення до політичних партій, 
демонстрації власних політичних по-

глядів під час виконання посадових 
обов’язків;

9) прозорість — відкритість інформації 
про діяльність державного службовця, 
крім випадків, визначених Конститу-
цією та законами України;

10) стабільність — призначення держав-
них службовців безстроково, крім ви-
падків, визначених законом, незалеж-
ність персонального складу державної 
служби від змін політичного керівни-
цтва держави та державних органів.

Принципи корпоративного управ-
ління — документ, що визначає правила, за 
якими будуються стосунки на фінансових 
ринках в усьому світі і дотримання яких є 
однією з необхідних умов залучення інвес-
тицій.

Принципи публічного адміністру-
вання — верховенство закону (діяльність 
базується на правових органах), об’єктив-
ність (дії повинні бути неупередженими), 
незловживання владою (забороняється за-
йматися діяльністю за відсутності повнова-
жень або при прийнятті рішень прагнення 
до цілей іншим, ніж встановлені законодав-
ством).

Припаси:
а) товари, призначені для споживання 

пасажирами та членами екіпажів 
(бригад) на борту транспортних засо-
бів незалежно від того, продаються ці 
товари чи ні;

б) товари, необхідні для експлуатації і 
технічного обслуговування транс-
портних засобів на шляху прямування 
та у пунктах проміжних стоянок чи 
зупинок (у тому числі пально-
мастильні матеріали), крім запасних 
частин та устаткування, які знахо-
дяться у транспортних засобах на мо-
мент прибуття на митну територію 
України або доставляються на них під 
час перебування на цій території;

в) товари, які призначаються для прода-
жу на винос пасажирам та членам екі-
пажів (бригад) транспортних засобів і 
знаходяться у цих транспортних засо-
бах на момент прибуття на митну те-
риторію України або доставляються 
на них під час перебування на цій те-
риторії.

Приплив капіталу — надходження ко-
штів у національну економіку з-за кордону у 
вигляді кредитів, продажу фінансових акти-
вів іноземним покупцям.

Припущення — судження, яке прийма-
ється як правильне та є гіпотезою про 

Принципи здійснення державної служби
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причинно-наслідкові зв’язки, фактори чи 
ризики, які можуть вплинути на успіх про-
екту чи програми.

Приріст — збільшення економічного по-
казника щодо його початкової (базової) ве-
личини.

Природна екологічна система — 
об’єктивно існуюча частина природного се-
редовища, яка має просторово-територіальні 
межі і в якій живі (рослини, тварини та інші 
організми) й неживі її елементи взаємодіють 
як єдине функціональне ціле і пов’язані між 
собою обміном речовиною і енергією.

Природна мова — основний засіб спіл-
кування в суспільстві як в усній, так і в пись-
мовій формі.

Природна монополія — офіційно ви-
знана неминуча монополія на виробництво і 
продаж товарів і послуг, стосовно яких мо-
нополізм обумовлений або природними пра-
вами монополіста, або міркуваннями еконо-
мічної вигоди для всієї держави і населення.

Природна олігополія — галузь з неве-
ликою кількістю фірм, досить великих для 
ефективного виробництва.

Природне право — в теорії держави і 
права — сукупність принципів, правил, прав 
і цінностей, продиктованих самою природою 
людини і в силу цього не залежать від зако-
нодавчого визнання або невизнання їх у кон-
кретній державі.

Природне середовище — зовнішня 
природа, що оточує суспільство і щодо якої 
встановлено певний правовий режим: поря-
док обов’язкової поведінки людей щодо при-
роди як об’єкта права виключної власності 
однієї держави, кількох держав або людства 
планети. До П. с. включають живу природу, 
клімат, атмосферне повітря, гідросферу, 
ґрунти, мінеральні ресурси. Правове регу-
лювання полягає у прийнятті законів про 
охорону природи від виснаження, руйнуван-
ня, забруднення.

Природний рівень безробіття — від-
носно стабільний, тривалий рівень безробіття, 
зумовлений міграцією, демографічними фак-
торами, плинністю кадрів, але не пов’язаний з 
динамікою економічних процесів.

Природний темп зростання — темп 
зростання обсягів виробництва, що визнача-
ється повним використанням наявних ви-
робничих ресурсів.

Природний убуток — зменшення кіль-
кості товарно-матеріальних цінностей при їх 
зберіганні внаслідок випаровування, усушки 
тощо. П. у. визначається при інвентаризації і 
списується з рахунків обліку товарно-
матеріальних цінностей. Втрати у вазі ванта-

жу, викликані його природними властивос-
тями, зазвичай виключаються зі стандарт-
них умов страхування, але можуть бути 
покриті страхуванням. 

Природні витрати — втрата частки 
продукції, товарів внаслідок дії незворотних 
природних чинників (висихання, випарову-
вання, вимерзання товарів або биття чогось 
під час транспортування, зберігання) (див. 
також “Норма природного убутку”).

Природні зони — природні ресурси у 
вигляді землі і земельних угідь, водних і по-
вітряних просторів, лісів, рослинного і тва-
ринного світу, корисних копалин.

Природні ресурси — елементи приро-
ди, що використовуються як джерело засо-
бів існування людського суспільства. Розріз-
няють мінеральні, земельні, кліматичні, вод-
ні, лісові та біологічні П. р. В міру розвитку 
науки і техніки роль П. р. дедалі зростає, 
збільшується й число галузей, що їх вико-
ристовують. За цих умов великого значення 
набувають питання раціонального їх вико-
ристання, відновлення й охорони окремих 
ресурсів та їхніх територіальних комплексів.

Природно-ресурсний потенціал — 
екологічна місткість території, оцінена з ура-
хуванням характеру використання, наявності 
й стану географічних структур, природного 
ландшафту, кліматичних умов, міне ра льних 
ресурсів, ґрунтів, водних ресурсів, атмосфе-
ри, рослинного і тваринного світу. П.-р. п. 
розглядається як сукупність усіх природних 
можливостей, засобів, запасів, джерел, що ви-
користовуються (або можуть використовува-
тись) за даним рівнем розвитку продуктив-
них сил для досягнення певної мети. До скла-
ду П.-р. п. входять природні умови і ресурси. 
Природні ресурси, на відміну від природних 
умов, беруть безпосередню участь у матері-
альному виробництві й невиробничій діяль-
ності. Наявність природних ресурсів є голов-
ною умовою розміщення продуктивних сил 
на даній території. Кількість, якість і поєд-
нання ресурсів визначають П.-р. п. території, 
який є важливим фактором розміщення насе-
лення і господарської діяльності.

Прирощування — збільшення коштів, 
ресурсів, витрат, результатів (прирощування 
прибутку, доходів, видатків тощо).

Пристосованість — критерій ефектив-
ності, що показує спроможність організації 
реагувати на зміну, викликану внутрішніми 
чи зовнішніми чинниками.

Пристосування об’єкта культурної 
спадщини — сукупність науково-дослідних, 
проектних, вишукувальних і виробничих ро-
біт щодо створення умов для сучасного вико-

Пристосування об’єкта культурної спадщини
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ристання об’єкта культурної спадщини без 
зміни притаманних йому властивостей, які є 
предметом охорони об’єкта культурної спад-
щини, в тому числі реставрація елементів, які 
становлять історико-культурну цінність. 

Присяга посадових осіб місцевого 
самоврядування. Громадяни України, які 
вперше приймаються на службу в органи 
місцевого самоврядування, у день прийнят-
тя відповідного рішення складають Присягу. 

Посадова особа місцевого самоврядуван-
ня, яка вперше приймається на службу в ор-
гани місцевого самоврядування, вважається 
такою, що вступила на посаду, з моменту 
складення Присяги. Присяга вважається 
складеною, якщо після її зачитування грома-
дянин України скріплює Присягу своїм під-
писом. Підписаний текст Присяги зберіга-
ється за місцем служби. Про складення При-
сяги робиться запис у трудовій книжці із 
зазначенням дати складення Присяги. 

Приход — термін, що характеризує ве-
личину надходження товарів, матеріалів, ко-
штів з певних джерел за певний час. П. вико-
ристовується переважно для обліку грошо-
вих і матеріальних цінностей.

Приходний касовий ордер — касовий 
документ, яким засвідчується надходження 
до каси підприємства (установи) грошових 
коштів від окремих осіб.

Прізвище — родове найменування осо-
би, яке разом з особистим ім’ям індивідуалі-
зує людину.

Пріоритет — першість у відкритті, ви-
словленні ідеї; переважне право, значення. 
Напр., пріоритетні напрями розвитку, пріо-
ритетні галузі економіки тощо.

Пріоритет інтересів. Особи, уповнова-
жені на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, представляючи дер-
жаву чи територіальну громаду, діють ви-
ключно в їхніх інтересах.

Проба — кількісний вміст коштовного 
металу в лігатурному сплаві, з якого виготов-
ляють ювелірні вироби, монети, медалі тощо. 
Існують метрична та каратна системи П.

Проблема — складне теоретичне або 
практичне питання, що потребує вивчення, 
дослідження, розв’язання.

Проблемний банк — банк, щодо якого 
Національний банк України прийняв рішен-
ня про віднесення до категорії проблемних у 
порядку, передбаченому Законом України 
“Про банки і банківську діяльність” і норма-
тивно-правовими актами Національного 
банку України.

Проблемний маркетинг — форма ана-
лізу нарощування ринків, коли сукупний 

майбутній збут оцінюють на базі коротко-
строкового, географічно обмеженого прода-
жу нового товару або послуги.

Проблемно-орієнтована мова — мова 
програмування, яка застосовується для да-
ного класу проблем. Як правило, П.-о. м. має 
набір специфічних зображальних засобів.

Проблемно-орієнтована система про-
грамування — система програмування з 
проблемно-орієнтованою мовою.

Проблемно-орієнтований матеріал — 
термінал, призначений для виконання пев-
них видів робіт.

Проведення службового розсліду-
вання. З метою визначення наявності вини, 
характеру і тяжкості дисциплінарного про-
ступку може проводитися службове розсліду-
вання. У разі невиконання або неналежного 
виконання посадових обов’язків державним 
службовцем, перевищення повноважень, що 
призвело до людських жертв або заподіяло 
значну матеріальну шкоду фізичній чи юри-
дичній особі, державі або територіальній гро-
маді, службове розслідування проводиться 
обов’язково.

Тривалість службового розслідування не 
може перевищувати один місяць. За потреби 
зазначений строк може бути продовжений 
суб’єктом призначення, але не більш як до 
двох місяців. За результатами службового 
розслідування складається висновок про на-
явність чи відсутність у діях державного 
службовця дисциплінарного проступку та 
підстав для його притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності. Висновок, складе-
ний за результатами проведеного службово-
го розслідування центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері дер-
жавної служби, передається Комісії.

Провінція — 1) у Стародавньому Римі 
район, наданий в управління вищій посадо-
вій особі (консулу, претору); пізніше завойо-
вана область за межами Італії; знаходилася 
під управлінням проконсула або пропретора; 
2) назва суб’єктів федерації в Аргентині, Ка-
наді, Пакистані; 3) назва найбільших 
адміністративно-територіальних одиниць в 
Нідерландах, Колумбії та в інших унітарних 
державах.

Проводка — 1) обліковий документ у 
бухгалтерії, де вказано, на яких рахунках 
бухгалтерського обліку має бути відображе-
на господарська операція; 2) бухгалтерський 
термін, що визначає назву або шифр корес-
пондентських рахунків, у дебеті і кредиті 
яких має бути зроблений запис відповідних 
сум. П. буває проста (операції здійснюють на 

Присяга посадових осіб місцевого ...



543

двох рахунках) і складна (дебітують один 
рахунок, а кредитують кілька, і навпаки).

Прогноз (грец. prognоsis — передбачен-
ня, пророкування) — науково обґрунтована 
гіпотеза про ймовірний майбутній стан си-
стеми та об’єктів і показники, що характери-
зують цей стан. Розробку та складання П. 
називають прогнозуванням. П. широко ви-
користовується на попередніх стадіях роз-
робки планів і програм як інструмент науко-
вого передбачення, варіантного аналізу, 
отримання додаткової інформації при ви-
робленні рішень. 

Прогноз комплексний — використан-
ня комплексу статистичних матеріалів і за-
собів прогнозування, що містить елементи 
пошукового і нормативного прогнозів. За ха-
рактером властивостей П. к. може бути якіс-
ним або кількісним.

Прогноз короткостроковий — про-
гноз з періодом упередження від одного мі-
сяця до одного року.

Прогноз продажу — плановий доку-
мент, що складається відповідним управлін-
ням (відділом) корпорації, визначає перед-
бачувану суму реалізованої продукції на рік, 
п’ять років у розрізі видів, філіалів, регіонів 
тощо.

Прогноз системний — прогноз, побу-
дований на системному представленні 
об’єкта прогнозування.

Прогноз точковий — прогноз, резуль-
тат якого приведений у вигляді єдиного зна-
чення характеристики об’єкта прогнозуван-
ня (без довірчого інтервалу).

Прогнозна екстраполяція — метод 
прогнозування, заснований на математичній 
екстраполяції, коли вибір апроксимативної 
функції здійснюється з урахуванням попе-
редніх умов і обмежень розвитку об’єкта 
прогнозування.

Прогнозна модель — модель об’єкта 
прогнозування, дослідження якої дає змогу 
отримати інформацію про можливий стан 
об’єкта в майбутньому та (або) шляхи і стро-
ки його досягнення.

Прогнозний горизонт — максимально 
можливий період упередження прогнозу.

Прогнозні та програмні документи 
економічного і соціального розвитку — 
документи, що відповідають вимогам зако-
нодавства України щодо документів і відо-
бражають прогнози та програми економічно-
го і соціального розвитку. П. та п. д. е. і с. р. 
розробляються на основі комплексного аналі-
зу демографічної ситуації, стану використан-
ня природного, виробничого, науко во-
технічного та трудового потенціалу, конку-

рентоспроможності вітчизняної економіки, 
оцінки досягнутого рівня розвитку економіки 
і соціальної сфери та з урахуванням впливу 
зовнішніх політичних, економічних та інших 
факторів і очікуваних тенденцій зміни впли-
ву цих факторів у перспективі.

Прогнозування — попередня стадія 
розроблення планів і програм, їх наукове об-
ґрунтування.

Прогнозування в державному управ-
лінні. Під прогнозом розуміють науково об-
ґрунтоване судження про можливий стан 
об’єкта у майбутньому. Прогноз — це пошук 
реалістичного й економічно виправданого рі-
шення, це зусилля, які докладаються з метою 
розрахувати майбутнє. З огляду на те що про-
гнозування поєднує в собі два елементи — пе-
редбачення і пропонування, виділяють пошу-
ковий і нормативний прогнози. Пошуковий 
прогноз має переважно теоре тико-пізна ва-
льний (науково-дослід ний) характер і не вра-
ховує цілеспрямованих дій з боку суб’єктів 
управління. Його завдання — з’ясувати, як 
розвиватиметься досліджуваний об’єкт при 
збереженні існуючих тенденцій. Норматив-
ний прогноз носить управлінський характер, 
пов’язаний з можливістю прийняття управ-
лінського рішення на основі отриманих 
знань. Він розробляється на підставі наперед 
визначених цілей (нормативів).

Прогнозування економічне — науко-
во обґрунтоване передбачення розвитку на-
родного господарства країни, його окремих 
галузей і сфер. Воно має важливе значення 
для розробки перспектив наукового і техніч-
ного прогресу та соціально-економічного 
розвитку, визначення завдань довгостроко-
вої економічної політики. П. е. — комплекс-
на наукова проблема, яку розв’язують шля-
хом глибокого аналізу минулого і сучасного 
стану економіки, даних прогнозів народона-
селення, науково-технічного прогресу, спо-
живання тощо. П. е. класифікують за різни-
ми ознаками: за об’єктами прогнозування 
(народне господарство, його сфери, галузь, 
економічний регіон тощо); за їх функціями 
(дослідний, програмний, організаційний 
прогноз); за часом (довгострокові, середньо-
строкові, короткострокові прогнози); за ме-
тодами прогнозування (загальнонауковий, 
індексний, комплексний, експертно-екстра-
поляційний тощо).

Прогнозування науково-технічне — 
визначення параметрів різних об’єктів науки 
й техніки на певний час у майбутньому на 
основі вивчення тенденцій і закономірнос-
тей розвитку і потреб виробництва. Прогно-
зування науково-технічного прогресу — най-
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важливіша складова економічних прогнозів, 
оскільки прогрес науки і техніки значною 
мірою визначає темпи розвитку економіки.

Прогнозування попиту — наукове пе-
редбачення загального обсягу і структури 
платоспроможної потреби в товарах та по-
слугах, що буде пред’явлена на ринку в май-
бутньому за певних умов розвитку виробни-
цтва і рівня життя населення; забезпечує до-
сягнення пропорційності між попитом і 
пропозицією товарів народного споживання. 
При П. п. визначають показники еластич-
ності попиту, тобто встановлюють залеж-
ність зміни попиту від різних факторів, що 
впливають на його формування, а саме: рів-
ня доходів і складу населення, рівня цін на 
окремі товари, рівня споживання окремих 
товарів або рівня забезпеченості населення 
товарами середньо- та довгострокового ко-
ристування тощо. Для аналізу і П. п. вико-
ристовують методи математичної статисти-
ки, зокрема регресійний аналіз. Розробка 
прогнозів платоспроможного попиту насе-
лення, як і інших економічних прогнозів, 
ґрунтується на певних теоретико-методо-
логічних принципах, дотримання яких дає 
можливість досягти підвищення точності 
прогнозів.

Прогностика — наукова дисципліна 
про закономірності розробки прогнозів, за-
кони і методи прогнозування.

Програма діяльності Кабінету Міні-
стрів України. Програма діяльності Кабі-
нету Міністрів України базується на узго-
джених політичних позиціях та програмних 
завданнях коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України. П. д. КМУ подаєть-
ся до Верховної Ради України Прем’єр-
міністром України у строк до одного місяця 
з дня формування Кабінету Міністрів Украї-
ни. П. д. КМУ вважається схваленою, якщо 
за неї проголосувала більшість від конститу-
ційного складу Верховної Ради України. Рі-
шення про схвалення цієї Програми прийма-
ється у формі постанови Верховної Ради 
України.

Програма регіонального розвитку — 
комплекс взаємопов’язаних завдань та захо-
дів довготривалого характеру, спрямованих 
на досягнення визначених цілей регіональ-
ного розвитку, оформлений як документ, що 
готується та затверджується у встановлено-
му законодавством порядку та реалізується 
через проекти регіонального розвитку, 
об’єднані спільною метою.

Програми економічного і соціально-
го розвитку — державні цільові програми 
економічного, соціального розвитку, програ-

ми економічного, соціального розвитку Ав-
тономної Республіки Крим, областей, райо-
нів, міст. 

Програмна документація — сукуп-
ність оформлених за певними правилами 
(стандартами) текстів, що описують призна-
чення, структуру і застосування програми 
(програмного продукту).

Програмна система — програмна про-
дукція, яка являє собою сукупність програм 
і (або) підсистем, що мають загальне цільове 
призначення. Зв’язок між програмами і 
(або) підсистемами встановлюється розроб-
ником, користувачем або іншими фахівця-
ми.

Програмна сумісність — 1) можли-
вість правильної роботи автономної програ-
ми (підпрограми) або програмної системи 
(підсистеми) як складової частини іншої 
програми (системи); 2) можливість вико-
нання одних і тих самих програм на ЕОМ 
різних типів з отриманням ідентичних ре-
зультатів; 3) те саме, що й сумісність ЕОМ.

Програмне забезпечення — сукуп-
ність програм системи обробки даних і про-
грамних документів, необхідних для експлу-
атації цих програм.

Програмне піратство — копіювання і 
поширення програмного забезпечення без 
відповідної ліцензії.

Програмно-цільове планування і 
управління — один із видів планування й 
управління, в основі якого лежить орієнта-
ція на досягнення певної мети, шляхи і спо-
соби її досягнення, управління окремими 
елементами програми.

Програмно-цільовий метод у бю-
джетному процесі — метод управління 
бюджетними коштами для досягнення кон-
кретних результатів за рахунок коштів бю-
джету із застосуванням оцінки ефективності 
використання бюджетних коштів на всіх 
стадіях бюджетного процесу.

Програмотехніка — технологія розроб-
ки, налагодження, верифікації і впроваджен-
ня програмного забезпечення.

Програмування — теоретична і прак-
тична діяльність щодо забезпечення про-
грамного управління обробкою даних, що 
включає в себе створення програм, а також 
вибір структури і кодування даних.

Прогул — невихід на роботу протягом 
всього робочого дня без поважних причин. 
П. вважається також поява на роботі в нетве-
резому стані незалежно від часу робочого 
дня. За П. до працівника застосовують захо-
ди дисциплінарного впливу згідно з чинним 
законодавством.

Прогнозування попиту
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Продаж — передання товару іншій особі 
в обмін на грошову оплату товару, одна з 
частин угоди “купівля-продаж”.

Продаж банку — продаж усіх акцій пере-
хідного банку або неплатоспроможного банку.

Продаж боргу — нове явище для зо-
внішньої заборгованості, коли одні країни 
продають свій борг частково або повністю 
іншим країнам.

Продаж персональний — усне пред-
ставлення товару у розмові з одним або кіль-
кома потенційними покупцями з метою 
здійснення продажу.

Продаж у кредит — продаж з оплатою 
окремими внесками.

Продовольство — продовольчі това-
ри — продукти харчування і товари, з яких 
виготовляються продукти харчування.

Продукт — усі товари, послуги, кількіс-
ні і якісні здобутки, що їх отримує бенефіці-
ар у процесі виконання проекту чи програми 
за рахунок залучених людських, матеріаль-
них та організаційних ресурсів. До продук-
тів роботи проекту чи програми зараховують 
кількість наданих консультацій, проведених 
тренінгів тощо.

Продукт економічний — результат 
людської праці, господарської діяльності в 
матеріально-речовій формі, у вигляді духов-
ної чи інформаційної продукції, у формі ви-
конаних робіт і послуг.

Продукт матеріальний — результат 
людської праці, господарської діяльності у 
матеріально-речовій формі.

Продукт праці — матеріальний резуль-
тат праці людини. Предмети праці, оброблені 
в процесі виробництва, змінюють свою фор-
му і перетворюються на П. п., які поділяють 
на засоби виробництва і предмети споживан-
ня. П. п. має багато властивостей, внаслідок 
чого він, як споживча вартість, може бути в 
одному й тому самому вигляді сировиною, за-
собом праці чи то продуктом (залежно від 
функції його у процесі відтворення). Напр., 
зерно на борошномельному заводі — сирови-
на, якщо використовується для насіння — 
предмет праці, а якщо для корму — продукт. 
За умов товарного виробництва П. п. виго-
товляють на ринок, тобто він стає товаром.

Продуктивна зайнятість — зайня-
тість, що дає змогу забезпечити ефективне 
суспільне виробництво та задовольнити по-
треби працівника на рівні не менше встанов-
лених законодавством гарантій.

Продуктивна праця — праця у сфері 
матеріального виробництва, яка безпосеред-
ньо спрямована на створення матеріальних 
благ і є основою життя суспільства. До галу-

зей, де застосовується переважно П. п., нале-
жать промисловість, сільське господарство, 
будівництво, транспорт, видавнича діяль-
ність, добування сировини та її переробка 
тощо.

Продуктивні сили — засоби виробни-
цтва (знаряддя праці та предмети праці), за 
допомогою яких виробляють матеріальні 
блага, а також люди, що здатні до праці, ма-
ють певні навички і знання і приводять у дію 
засоби виробництва, вдосконалюють їх.

Продуктивність — показник ефектив-
ності виробництва, що характеризує випуск 
продукції в розрахунку на одиницю вико-
ристаних ресурсів, інших факторів виробни-
цтва.

Продуктивність праці — показник 
ефективності використання ресурсів праці. 
П. п. вимірюється кількістю продукції в на-
туральному або грошовому виразі, виробле-
ної одним працівником за певний час (годи-
ну, день, місяць, рік).

Продукція — продукти виробництва у 
речовій чи інформаційній формі, найчастіше 
у предметному вигляді, що кількісно вимі-
рюється в натуральному і грошовому обчис-
ленні.

Продуцент (лат. producentis — виробляє, 
створює) — 1) виробник продукту, товару; 
2) держава, що проводить певний товар.

Проект — діяльність, спрямована на до-
сягнення конкретних цілей за наявності пев-
них ресурсів та в певних часових рамках, 
часто в межах ширшої програми.

Проект бюджету — проект плану фор-
мування та використання фінансових ресур-
сів для забезпечення завдань і функцій, що 
здійснюються органами державної влади 
(органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування) 
протягом бюджетного періоду, який є 
невід’ємною частиною проекту закону про 
Державний бюджет України (проекту рі-
шення про місцевий бюджет).

Проект регіонального розвитку — 
комплекс взаємопов’язаних заходів для 
розв’язання окремих проблем регіонального 
розвитку, оформлений як документ за вста-
новленою законодавством формою, яким ви-
значаються спільні дії учасників проекту, а 
також ресурси, необхідні для досягнення ці-
лей проекту протягом установлених термі-
нів.

Проектно-кошторисна документа-
ція — 1) нормативно встановлений комп-
лект документів, що обґрунтовують доціль-
ність проекту, розкривають його суть і шля-
хи реалізації; 2) проекти об’єктів, намічених 

Проектно-кошторисна документація
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за планом будівництва, і кошторисно-фі-
нансові розрахунки до них. У кошторисах 
передбачаються усі основні і накладні витра-
ти на підготовку території, зведення тимча-
сових будівель, будівництво основних об’єк-
тів тощо.

Прожект — 1) надуманий, нездійснен-
ний проект; 2) план, що не має реальної 
основи.

Прожектер — розробник нездійснен-
них планів.

Прожитковий мінімум — вартість міні-
мального набору благ, життєвих засобів, не-
обхідних людині для підтримки життєдія-
льності.

Прозорість кордонів — наявність 
свободи пересування людей і товарів через 
кордон.

Прокат — особливий вид майнового 
найму (оренди). За договором П. орендода-
вець здійснює здачу майна в оренду в якості 
постійної підприємницької діяльності, зобо-
в’язується надати орендарю рухоме майно за 
плату у тимчасове володіння і користування. 
Договір П. складається в письмовій формі і є 
публічним договором. 

Прокламація (лат. proclamatio — прого-
лошення) — заклик, звернення у формі лис-
тівки.

Прокрутка — вертикальне або горизон-
тальне переміщення зображення у вікні 
екрана дисплея. При зникненні інформації з 
одного краю на другому з’являється або нова 
інформація, або вільне місце для вводу но-
вих даних.

Прокуратура України — державний 
орган, що здійснює вищий нагляд за виконан-
ням законів на території України. П. У. вико-
нує свої функції незалежно від будь-яких міс-
цевих органів і підпорядковується виключно 
Генеральному Прокуророві України.

Прокурація — нотаріально посвідчене 
доручення на здійснення операцій, укладен-
ня угод від імені довіреної особи.

Прокурорський нагляд — одна із 
форм державної діяльності органів прокура-
тури, які здійснюють нагляд за правильніс-
тю виконання законів усіма міністерствами, 
відомствами, установами й підприємствами, 
виконавчими та розпорядчими органами 
місцевих рад, а також службовими особами 
й громадянами країни.

Пролонгаційна угода — угода з цінни-
ми паперами, згідно з якою покупцеві чи 
продавцеві надається право продовжити 
операцію і відстрочити остаточний розраху-
нок залежно від зміни курсу цінних паперів 
на ринку.

Пролонгація (лат. prolongatio — подо-
вжувати) — продовження терміну дії дого-
вору, угоди, векселя, позики і т. д. П. д. — 
продовження дії договору понад передбаче-
ний при його укладанні термін дії. 

Промеса — 1) зобов’язання власника 
облігації обміняти її на іншу облігацію тієї 
самої або іншої позики у разі виходу її в ти-
раж; 2) зобов’язання власника облігації ви-
грашної позики чи лотерейного білета пере-
дати винагороду іншій особі за умови певної 
заздалегідь виплаченої винагороди.

Промислова власність — особливі 
об’єкти власності, що перебувають під між-
народною правовою охороною: винаходи, 
товарні знаки, промислові зразки, фірмові 
найменування.

Промислове піратство — випуск дру-
горядними товаровиробниками товарів-
підробок, фальсифікованої продукції під 
маркою відомих фірм, що займають провідні 
позиції на ринках збуту, без наявності на те 
відповідних патентних чи ліцензійних прав і 
згоди відповідних фірм. Як правило, ці това-
ри значно нижчої якості, не відповідають 
технічним параметрам чи смаковим, гігієніч-
ним якостям, проте значно нижчої ціни.  

Промислове право — право без обме-
жень вести будь-яку господарську діяль-
ність у межах законів.

Промисловий зразок — 1) новий за 
своїми споживчими якостями, технічними 
параметрами, експлуатаційними можливос-
тями та естетичними властивостями продукт 
праці, призначений для масового промисло-
вого продукування (виготовлення, випуску). 
Він забезпечується державною правовою ав-
торською охороною, аналогічною охороні ви-
находів (стосовно новизни, пріоритетів, без-
пеки винаходу); 2) дослідний примірник но-
вого виробу, створення якого свідчить про 
можливості його промислового виробництва; 
3) опис зовнішнього вигляду нового виробу, 
його форми, малюнка.

Промисловий капітал — капітал, аван-
сований для виробництва додаткової вартос-
ті і який функціонує у сфері матеріального 
виробництва.

Промисловий шпіонаж — таємне зби-
рання даних, інформації, документів, матері-
алів, зразків, що становить комерційну, про-
мислову, службову таємницю, з метою пере-
могти конкурента і завоювати ринок.

Промисловість — сукупність підпри-
ємств (фабрик, заводів, фірм, електростанцій, 
шахт, кар’єрів, майстерень тощо), на яких ви-
добувають і обробляють сировину, виготов-
ляють засоби виробництва та предмети спо-

Прожект
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живання. П. є основою розширеного відтво-
рення, провідною галуззю матеріального 
виробництва. Від рівня, темпів і характеру 
розвитку П. залежить техні ко- еко номічний 
рівень усієї економіки країни, задоволення 
безпосередніх потреб населення. Сучасна П. 
складається з багатьох галузей, і в процесі 
науково-технічного прогресу її структура 
ускладнюється.

Промислово розвинені країни — кра-
їни з високим економічним потенціалом, що 
розвиваються на основі великих обсягів тех-
нічно передового капіталу і висококваліфі-
кованої робочої сили. Такими країнами є 
США, Канада, Японія, більшість країн За-
хідної Європи.

Промислово-фінансова група 
(ПФГ) — об’єднання промислових, сіль-
ськогосподарських підприємств, наукових і 
проектних установ і організацій усіх форм 
власності; об’єднання, яке створюється за рі-
шенням Кабінету Міністрів України на пев-
ний строк з метою реалізації державних про-
грам розвитку пріоритетних галузей вироб-
ництва і структурної перебудови економіки 
України, включаючи програми згідно з між-
народними договорами України, а також з 
метою виробництва кінцевої продукції.

Проміжне оцінювання — різновид 
оцінювання, що проводиться у процесі 
впровадження проекту чи програми. За-
вданням П. о. є одержання виснов ків, на 
основі яких можна буде в разі потреби пе-
реорієнтувати стратегію впровадження 
проекту чи програми. П. о. є різновидом 
формуючого оцінювання.

Проміскуїтет — період у житті суспіль-
ства, коли не існувало ніяких заборон на сек-
суальні зв’язки, і будь-який чоловік міг всту-
пати в сексуальні відносини з будь-якою 
жінкою даного суспільства. П. існував до ви-
никнення інституту шлюбу.

Промульгація — офіційне обнароду-
вання закону, прийнятого парламентом. П. 
означає санкціонування законопроекту гла-
вою держави в установлені конституцією 
строки, а також опублікування закону в офі-
ційному виданні. Лише після П. закон набу-
ває обов’язкової сили.

Проникнення на ринок — діяльність 
фірм щодо збільшення обсягу продажу това-
рів на ринку. Для цього використовуються 
ними як різні способи маркетингу, так і ме-
тоди пригнічення активності конкурентів 
(напр., демпінг).

Пропаганда — комунікаційна дисци-
пліна, мета якої — просування певного комп-
лексу ідей та ідеологій. П. вважається най-

більш характерною для тоталітарних су-
спільств. Для її ефективного здійснення 
необхідна монополія на інформаційний про-
стір.

Пропозиція (зауваження) — звернен-
ня громадян, де висловлюються порада, ре-
комендація щодо діяльності органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування, депу-
татів усіх рівнів, посадових осіб, а також 
висловлюються думки щодо врегулювання 
суспільних відносин та умов життя грома-
дян, вдосконалення правової основи держав-
ного і громадського життя, соціально-
культурної та інших сфер діяльності держа-
ви і суспільства.

Пропорційне обкладення — принцип 
оподаткування, який полягає в тому, що по-
даткова ставка не залежить від розмірів опо-
даткованого доходу, вона є сталою. За такої 
ставки величина податку пропорційна вели-
чині доходу.

Пропорційний викуп акцій — при-
дбання акціонерним товариством розміще-
них ним акцій пропорційно кількості акцій 
певного типу та/або класу, запропонованих 
кожним акціонером до продажу.

Пропорційність — дотримання кількіс-
ного співвідношення між галузями економі-
ки, стадіями та елементами виробництва, 
узгодженого структурного розвитку галузей, 
сфер, регіонів.

Пропуск товарів через митний кор-
дон України — надання митним органом 
відповідній особі дозволу на переміщення то-
варів через митний кордон України з ураху-
ванням заявленої мети такого переміщення.

Проспект (лат. prospectus — вид, 
огляд) — 1) проспект емісії — документ, що 
подається в державну інстанцію з метою 
отримання дозволу на первинне розміщення 
цінних паперів. П. повинен містити повну, 
правдиву і точну інформацію про випускаю-
чу компанію і самі цінні папери; 2) довідкове 
та (або) рекламне видання систематизовано-
го переліку послуг, предметів (опис одного 
предмета), призначених до випуску, прода-
жу або експонування.

Проспериті — 1) короткочасний період 
піднесення економіки США після Першої 
світової війни; 2) тимчасове, ненадійне про-
цвітання, піднесення.

Проста більшість голосів — більш як 
50 відсотків голосів акціонерів, які брали 
участь у загальних зборах.

Проста монополія — фірма-моно по-
ліст, яка незалежно від терміну продає свою 
продукцію по одній і тій самій ціні всім по-
купцям.

Проста монополія
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Проста праця — праця некваліфікова-
ного працівника, що не має спеціальної під-
готовки.

Просте відтворення — постійне від-
новлювання, безперервне повторювання 
процесу виробництва в незмінних розмірах.

Простий вексель — документ, що міс-
тить безумовне зобов’язання або обіцянку 
однієї особи (векселедавця) сплатити визна-
чену суму певній особі (векселедержателю).

Простий мультиплікатор — мульти-
плікатор в економічній моделі, очищений від 
чистих податкових надходжень, що визнача-
ється з припущення про незалежність інвес-
тицій від рівня доходу. П. м. є величиною, 
оберненою граничній (найбільшій) схиль-
ності до ощадливості. 

Прості акції — цінні папери без визна-
ченого часу обігу, що засвідчують участь у 
статутному фонді акціонерного товариства, 
підтверджують членство в акціонерному то-
варистві, дають право на одержання частини 
прибутку у вигляді дивіденду, а також на 
участь у розподілі майна в разі ліквідації ак-
ціонерного товариства.

Проступок — діяння, що порушує при-
писи норм права, але не сягає рівня суспіль-
ної небезпеки, притаманного злочинам.

Просування державного службовця 
по службі здійснюється з урахуванням 
професійної компетентності шляхом зайнят-
тя вищої посади за результатами конкурсу.

Протеже — особа, що користується 
будь-чиєю протекцією, підтримкою.

Протекційне адміністрування — 
зобов’язання осіб з професійними навичка-
ми й офіційним становищем використовува-
ти свої активи в інтересах найменш впливо-
вих і заможних членів громади. Протекція 
може набувати принаймні трьох форм: 
1) протекція з боку неурядових сфер;  
2) протекція з боку урядового органу, утво-
реного для діяльності, що суперечить іншим 
державним органам і програмам; 3) протек-
ція з боку адміністративних службовців в ін-
тересах їхніх клієнтів чи постійних груп.

Протекційне мито — високі митні 
ставки на ввезені в країну товари, що вво-
дяться для підтримання власних виробників 
аналогічних товарів.

Протекціонізм (лат. protectio — при-
криття; англ. protectionism) — політика дер-
жави, спрямована на захист національної 
економіки, національного товарного ринку, 
вітчизняного товаровиробника від іноземної 
конкуренції та інтервенції іноземних товарів 
на внутрішній ринок. П. здійснюється дер-
жавою та її органами за допомогою засобів 

зовнішньоторговельної, податкової і митної 
політики, а також додатковими внутрішніми 
допоміжними заходами щодо заохочення 
віт чизняних товаровиробників, особливо 
тих, що виготовляють товари на експорт. Се-
ред основних державних чинників П. — об-
меження або заборона ввезення з-за кордону 
певних видів конкурентних товарів, пільгові 
кредити товаровиробникам конкурентної та 
експортної продукції, пільгове оподаткуван-
ня, ліцензування та інші заходи економічно-
го й політичного стимулювання.

Протекція — заступництво, підтримка, 
що надаються впливовою особою у влашту-
ванні будь-чиїх справ (напр., у просуванні 
по службі).

Протест (лат. protestor — публічно заяв-
ляю, свідчу) — заперечення. Одна з форм здій-
снення нагляду за дотриманням законності; 
полягає в мотивуванні заперечення прокурора 
проти судового або управлінського акта. 

Протидія корупції — скоординована 
діяльність органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування муніципальних 
утворень, інститутів громадянського су-
спільства, організацій та фізичних осіб щодо 
попередження корупції.

Протокол (фр. protocole — перший 
лист) — 1) запис того, що відбувалося на 
зборах із зазначенням учасників і прийнятих 
рішень; 2) процесуальний документ, у якому 
в письмовій формі фіксуються хід і резуль-
тати процесуальних дій, що здійснюються 
слідчим, особою, яка проводить дізнання 
при розслідуванні кримінальних справ, і су-
дом при розгляді кримінальних і цивільних 
справ; 3) офіційний документ, який підписа-
ний договірними сторонами і фіксує резуль-
тати переговорів перед укладанням договору 
(нерідко додаток до основного договору); 
4) в міжнародному праві: договірний прото-
кол — офіційний документ, здебільшого до-
даток до основного договору.

Протокол дипломатичний — сукуп-
ність загальноприйнятих правил, традицій 
та умовностей, що їх додержують уряди, ві-
домства закордонних справ, дипломатичні 
представництва і працівники та інші офіцій-
ні особи в міжнародному спілкуванні. П. д. 
визначає порядок візитів, форм листування, 
організації та проведення дипломатичних 
прийомів тощо, регламентує порядок при-
ймання в країні глав іноземних держав, глав 
уряду й урядових делегацій. Правил П. д. до-
держують як щодо великих держав, так і 
щодо малих.

Протокол про наміри — договір про на-
міри, документ, у якому фіксується обопільне 

Проста праця 
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бажання потенційних партнерів укласти уго-
ду. П. про н. регулює умови, обставини і термі-
ни, при яких реальна угода може бути здій-
снена, може передувати звичайній угоді 
купівлі-продажу, оренди та ін. П. про н. не має 
правової сили, форма укладення — довільна.

Прототип — 1) первісний вигляд, фор-
ма якогось органа чи організму, з якого роз-
винулись дані органи чи організми; 2) міні-
мальна версія системи, що використовуєть-
ся для генерації або розробки повної версії.

Професійна група — велика соціальна 
група, яка об’єднує людей за спільним родом 
діяльності, який пов’язаний з суспільним 
поділом праці. П. г. утворюють, напр., юрис-
ти, лікарі, інженери, водії, продавці тощо.

Професійна і бюрократична влада — 
за бюрократичної влади повноваження 
пов’язані з посадами, а не особами, які їх обі-
ймають. Але в сучасних організаціях вини-
кають ситуації, коли офіційний авторитет не 
відповідає точно організаційній посаді, а 
спирається на професійну компетентність, 
що є іншою формою раціонально-правової 
влади. Роботу професіоналів визначає етич-
ний кодекс, який трохи відрізняється від бю-
рократичних інструкцій, оскільки професіо-
нали прагнуть обстоювати інтереси клієнтів, 
добробут яких поставлено на карту. Присут-
ність професіоналів може бути й джерелом 
проблем, бо їхні оцінки можуть істотно від-
різнятись від бюрократичних оцінок, що 
більше зорієнтовані на витрати й адміністра-
тивні вимоги організації.

Професійна компетентність — здат-
ність особи в межах визначених за посадою 
повноважень застосовувати спеціальні знан-
ня, уміння та навички, виявляти відповідні 
моральні та ділові якості для належного ви-
конання встановлених завдань і обов’язків, 
навчання, професійного та особистісного 
розвитку.

Професійне навчання  — набуття і 
вдосконалення професійних знань, умінь та 
навичок, що забезпечує відповідний рівень 
професійної кваліфікації державного служ-
бовця для його професійної діяльності.

Професійне навчання працівників — 
процес цілеспрямованого формування у пра-
цівників спеціальних знань, розвиток необ-
хідних навичок та вмінь, що дають змогу 
підвищувати продуктивність праці, макси-
мально якісно виконувати функціональні 
обов’язки, освоювати нові види професійної 
діяльності, що включає первинну професій-
ну підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації працівників відповідно до по-
треб виробництва.

Професійні спілки — масові громад-
ські непартійні організації, що об’єднують на 
добровільних засадах робітників і службов-
ців усіх професій незалежно від раси, націо-
нальності, статі й релігійних переконань. 
П. с. організовують за виробничим принци-
пом, основою яких є первинні організації, 
що об’єднують членів профспілки підприєм-
ства, установи, навчального закладу тощо. 
П. с. здійснюють контроль за додержанням 
трудового законодавства, дбають про поліп-
шення умов праці та її оплати, охорони 
здоров’я й організації відпочинку, розвитку 
спортивної, художньої самодіяльності тощо.

Професійні учасники депозитарної 
системи України — Центральний депози-
тарій, депозитарні установи.

Професійно необхідні якості керів-
ника — індивідуально-особистісні та соціа-
льно-психологічні особливості особи, які у 
комплексі забезпечують її успішність у керу-
ванні трудовим колективом. Ці якості вивча-
ють за допомогою методу експертних оцінок 
і спеціально розроблених психологічних тес-
тів. Найпродуктивнішим є функціонально-
дієвий підхід — виявлення потрібних якос-
тей на основі аналізу структури діяльності 
керівників певного рангу. Порівняння рівнів 
розвит ку, виявлених якостей у групах успіш-
них і неуспішних керівників дає змогу 
скласти еталонний профіль для кожної поса-
дової позиції.

Професійно-технічна освіта — це 
ланка системи освіти, яка забезпечує здобут-
тя громадянами робітничої професії відпо-
відно до покликання, інтересів, здібностей, 
підвищення їхньої виробничої кваліфікації, 
перепідготовки.

Професіоналізм — висока майстер-
ність, професіональне виконання своєї спра-
ви, глибокі професійні знання.

Професія — вид трудової діяльності, 
що вимагає певних знань, трудових навичок, 
умінь, щоб кваліфіковано виконувати певну 
роботу; предмет постійних занять людини.

Профіт — легко одержаний прибуток, 
вигода, дохід, бариш.

Профіцит — позитивне сальдо бюджету.
Профіцит бюджету — перевищення до-

ходів бюджету над його видатками (з ураху-
ванням різниці між поверненням кредитів до 
бюджету та наданням кредитів з бюджету).

Проформа-рахунок — попередній ра-
хунок, що надсилається продавцем покупце-
ві згідно з умовами договору.

Проходження державної служби — 
прийняття на державну службу, просування 
по службі державних службовців, вирішен-

Проходження державної служби
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ня інших питань, пов’язаних зі службою, що 
здійснюються з урахуванням категорій по-
сад державної служби та рангів державних 
службовців як виду спеціальних звань, що їм 
присвоюються.

Процедура (фр. procedure) — 1) офіцій-
но встановлені, передбачені правилами спо-
сіб і порядок дій при здійсненні, веденні 
справ (напр., судова П.); 2) складова частина 
операції, процесу.

Процедура фінансової реструкту-
ризації — комплекс заходів з реструктури-
зації грошового зобов’язання та/або госпо-
дарської діяльності боржника, що здійсню-
ється на умовах та в порядку, встановлених 
Законом.

Процедурна мова — 1) мова програму-
вання, призначена для опису алгоритмів 
розв’язування певного класу задач; 2) мова 
програмування, у якій програма складається 
з однієї або кількох процедур. Процедури 
складаються з окремих базових операторів 
мови (у т. ч. і посилань на інші процедури) і 
є точним відтворенням алгоритму розв’я-
зування задачі. П. м. тісно пов’язана з фон-
нейманською моделлю обчислень, і тому 
більшість популярних мов (Кобол, Фортран, 
Алгол і Паскаль) є процедурними.

Процедурно орієнтована мова — 
мова програмування, у якій програми опису-
ються як сукупності процедур. Ці процедури 
можуть викликати одна одну, і кожна з них 
може бути викликана основною програмою, 
яку також можна розглядати як процедуру.

Процентний своп — угода між сторо-
нами, що передбачає виплату однією сто-
роною фіксованих процентних платежів, у 
той час як інша проводить виплату за плава-
ючою процентною ставкою.

Процес — закономірна, послідовна зміна 
явища, її перехід в інше явище (розвиток).

Процес системного введення — си-
стемний процес, призначений для автома-
тичного введення в обчислювальну систему 
пакета завдань за допомогою спеціального 
пристрою введення-виведення.

Процес управління файлами — про-
цес, що підтримує роботу програм із зовніш-
ньою пам’яттю і забезпечує пошук даних, 
контроль, обслуговування й оновлення фай-
лів та інші функції.

Процеси ринкові — економічні проце-
си, які відбуваються на ринку: реалізація 
продукції, зміни попиту, товарної пропозиції 
і співвідношення між ними, рух цін, приско-
рення або сповільнення товарообороту та ін.

Процесор — 1) пристрій або функціо-
нальна частина цифрової обчислювальної 

системи, що призначена для інтерпретації 
програми; 2) спеціалізована програма оброб-
ки даних, що є частиною програми автома-
тизації програмування.

Процесор бази даних — спеціалізова-
ний процесор, що виконує функції системи 
управління даними, розміщення і пошуку 
даних у зовнішніх запам’ятовуючих при-
строях, забезпечує захист і збереження да-
них.

Процесор введення-виведення — 
спеціалізований процесор, призначений для 
вводу і виводу потоку даних і розподілу їх 
між окремими процесами.

Процесор телеобробки даних — при-
стрій, що забезпечує виконання функцій 
управління каналами передавання даних, 
попередньої обробки повідомлень, перетво-
рення кодів, захисту від помилок у каналах 
зв’язку.

Процесор файловий — вузол локаль-
ної обчислювальної сітки, що забезпечує 
управління розподіленою базою даних на зо-
внішніх запам’ятовуючих пристроях великої 
ємності.

Процесуальний аналіз — аналіз спо-
собу виконання конкретної політики чи про-
грами. Його сенс можна сформулювати так: 
конкретна державна політика і її вплив на 
тих, чиї інтереси вона зачіпає, можуть бути 
істотно змінені, уточнені чи навіть скасовані 
протягом їх запровадження.

Пруденційні нормативи — кількісні та 
якісні показники, встановлені Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку з метою здійснення пруденційного на-
гляду, обов’язкові для дотримання професій-
ними учасниками фондового ринку.

Пряма дискримінація — ситуація, за 
якої з особою та/або групою осіб за їх певни-
ми ознаками поводяться менш прихильно, 
ніж з іншою особою та/або групою осіб в 
аналогічній ситуації, крім випадків, коли 
таке поводження має правомірну, об’єктивно 
обґрунтовану мету, способи досягнення якої 
є належними та необхідними.

Пряме банківське кредитування — 
безпосередня участь банку своїм кредиту-
ванням у формуванні основних і оборотних 
коштів підприємств, компаній; пряме вкла-
дення банківських капіталів у виробництво.

Пряме голосування — звичайне голо-
сування на загальних зборах акціонерів, яке 
забезпечує перевагу тим, у чиїх руках більша 
частина акцій.

Пряме інвестування — вкладення ка-
піталу за кордоном шляхом створення там 
власних підприємств.

Процедура
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Пряме підпорядкування — відносини 
прямої організаційної або правової залеж-
ності підлеглої особи від її керівника, в тому 
числі через вирішення (участь у вирішенні) 
питань прийняття на роботу, звільнення з 
роботи, застосування заохочень, дисциплі-
нарних стягнень, надання вказівок, доручень 
тощо, контролю за їх виконанням.

Прямий взаємозв’язок — однозначно 
зумовлений взаємозв’язок між економічни-
ми показниками, величинами: у разі збіль-
шення (або зменшення) однієї перемінної 
збільшується (або зменшується) друга, що 
залежить від попередньої.

Прямий збиток у страхуванні — кіль-
кісне зменшення застрахованого майна або 
зниження його вартості при збереженні 
матеріально-речової форми, що сталося вна-
слідок страхового випадку.

Прямий маркетинг — завершальна ста-
дія рекламної діяльності, орієнтованої на 
укладання торговельної угоди, здійснення 
покупки у певній роздрібній мережі. П. м. не 
включає в себе діяльності щодо стимулю-
вання майбутніх покупок.

Прямі господарські зв’язки — форма 
господарських стосунків, за яких зв’язки з 
товарообмінних операцій (бартер, купівля-
продаж) здійснюють на підставі прямих дво-
сторонніх договорів без участі посередників. 
Це спрощує розрахункові операції, приско-
рює строки поставок товарів, сприяє раціо-
налізації і зміцненню зв’язків, удосконален-
ню і підвищенню ефективних взаємозв’язків, 
скороченню витрат, особливо пов’язаних з 
посередництвом.

Прямі інвестиції — інвестиційні витра-
ти, безпосередньо необхідні для реалізації 
інвестиційного проекту; інвестиції в основні 
засоби і оборотні активи.

Прямі учасники національної депози-
тарної системи — депозитарії, зберігачі, реє-
стратори власників іменних цінних паперів.

Прямокутник — термін, який викорис-
товують під час аналізу кон’юнктури фінан-
сових ринків для позначення динаміки цін. 
У графічному зображенні він набирає фор-
ми прямокутника.

Псевдографіка — побудова графічних 
зображень на екрані дисплею або принтері із 
текстових літер або літер “графічного набо-
ру”. Інша назва — символьна графіка.

Псевдонім — умовне ім’я автора науко-
вої праці (дослідження), твору літератури, 
мистецтва, обране ним добровільно. Право 
на П. — особисте немайнове право автора. 
Під П. автор може поширювати в друковано-
му, рукописному вигляді власні твори; мож-

ливе використання одним автором декіль-
кох П. Розкриття П. без дозволу автора є по-
рушенням авторського права.

Психічний стан — поняття, яке вико-
ристовують для умовного позначення ста-
тичного моменту в психіці індивіда і яке вка-
зує на стійкість виявів психіки індивіда, їх 
закріпленість і повторюваність у структурі 
його особистості на відміну від поняття 
“психічний процес”, що підкреслює динаміч-
ні моменти психіки, і поняття “психічна 
властивість”.

Психоаналіз (від гр. psyche — душа і 
analysis — розкладання) — 1) напрям, ство-
рений З. Фрейдом і його послідовниками; 
2) сукупність способів виявлення у психоте-
рапевтичних цілях особливостей пережи-
вань і дій людини, обумовлених неусвідом-
люваними мотивами. 

Психографіка — наука, що вивчає спо-
сіб життя споживачів товарів та послуг.

Психологія управління — розділ пси-
хології, який вивчає закономірності органі-
зації та здійснення управлінської діяльності. 
П. у. спрямована на забезпечення оптималь-
них психологічних умов, структурних основ 
механізму управління (проектування органі-
заційних структур і функціональних систем, 
створення програм управлінських впливів) 
та динамічні аспекти механізму управління 
(удосконалення соціально-психологічного 
клімату, підвищення комунікативної компе-
тентності керівників, подолання психологіч-
них бар’єрів щодо нововведень та ін.).

Псування монет — зменшення органа-
ми державної влади ваги або проби монет за 
збереження їхньої номінальної вартості з ме-
тою одержання за рахунок цього прибутку. 
П. м. застосовувалось з давніх часів.

Публікація — 1) документ, доступний 
для масового використання; 2) одна з основ-
них форм діяльності музею, що передбачає 
всі види представлення суспільству музей-
них предметів і колекцій шляхом публічного 
показу, відтворення в друкованих виданнях, 
на електронних та інших видах носіїв.

Публічна закупівля — придбання за-
мовником товарів, робіт і послуг у порядку, 
встановленому Законом.

Публічна компанія — іноземна юри-
дична особа, створена у формі публічного 
акціонерного товариства, акції якої включе-
ні до біржових списків (пройшли процедуру 
лістингу) фондових бірж, які відповідають 
критеріям, визначеним Національним бан-
ком України.

Публічна служба — діяльність на дер-
жавних політичних посадах, професійна ді-

Публічна служба
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яльність суддів, прокурорів, військова служ-
ба, альтернативна (невійськова) служба, ди-
пломатична служба, інша державна служба, 
служба в органах влади Автономної Респу-
бліки Крим, органах місцевого самовряду-
вання.

Публічне адміністрування — регла-
ментована законодавством діяльність дер-
жавних органів місцевого самоврядування, 
спрямована на перетворення в життя право-
вих актів, рішень місцевого самоврядування 
на адміністрування передбачених публічних 
послуг.

Публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів — їх відчуження на підставі 
опублікування в засобах масової інформації 
або оголошення будь-яким іншим способом 
повідомлення про продаж цінних паперів, 
зверненого до заздалегідь не визначеної 
кількості осіб.

Публічний звіт керівника органу 
виконавчої влади. Керівники органів ви-
конавчої влади щорічно виступають з пу-
блічним звітом про підсумки діяльності 
відповідного державного органу за участю 
представників громадських рад, громад-
ських об’єднань, організацій роботодавців, 
професійних спілок, некомерційних органі-
зацій, експертів відповідних галузей та за-
собів масової інформації. Інформація про 
проведення П. з. к. о. в. в. розміщується не 
пізніш як за тиждень до звіту та після нього 
на офіційному веб-сайті відповідного орга-
ну виконавчої влади та в засобах масової ін-
формації.

Публічні інтереси — зацікавленість 
суспільства в неупередженому і справедли-
вому прийнятті рішень особами, які перебу-
вають на державній службі.

Публічні кошти — кошти державного 
бюджету, бюджету Автономної Республіки 
Крим та місцевих бюджетів, кредитні ре-
сурси, надані під державні та місцеві гаран-
тії, кошти Національного банку України, 
державних банків, державних цільових 
фондів, Пенсійного фонду України, фондів 
загально обо в’язкового державного соціаль-
ного страхування, а також кошти суб’єктів 
господарювання державної і комунальної 
власності, отримані ними від їхньої госпо-
дарської діяльності.

Публічні функції — функції, що здій-
снюються суб’єктами публічної адміністра-
ції, а також іншими суб’єктами: державними 
і комунальними (муніципальними) заклада-
ми, організаціями, підприємствами.

Публічність — загальний принцип дер-
жавного управління, який означає відкри-
тість та прозорість функціонування вико-
навчої влади, забезпечує зв’язок її органів та 
посадових осіб із суспільством, громадянами 
і схожий до принципу гласності, але за охоп-
ленням явищ є значно ширший від остан-
нього. Принцип передбачає відкритість ви-
конавчої влади, прозорість діяльності апара-
ту державного управління для громадян 
через право впливу останніх на діяльність 
органів влади та їх посадових осіб; урахуван-
ня думки громадськості при прийнятті 
державно-управлінських рішень; громад-
ський контроль за діяльністю управлінсько-
го апарату та інші види контролю за дотри-
манням конституційно закріплених інтере-
сів суспільства, прав і свобод громадян.

Пул (англ. pool — спільний котел) — 
форма об’єднання, угоди між підприємцями, 
зазвичай тимчасового, при якій прибуток її 
учасників надходить до загального фонду і 
розподіляється між ними відповідно до за-
здалегідь встановлених квот.

Пульсуючий графік — нерівномірне 
розміщення реклами в межах одного часово-
го періоду.

Пункт — міра, якою визначаються коли-
вання цін, вимірюється курс цінних паперів і 
валют на біржах.

Пуск у дію — початок господарського, 
виробничого використання збудованих 
об’єктів, основних засобів.

Пут — опціон на продаж цінних паперів.
Пфенінг — розмінна монета Німеччини, 

дорівнює 1/100 марки.
П’ять фундаментальних економіч-

них питань — основні питання, на які еко-
номічна наука має відповідати: 1) що ви-
робляти; 2) як виробляти; 3) як розподіли-
ти загальний обсяг виробленої продукції;  
4) як підтримувати загальну зайнятість ро-
бочої сили; 5) як забезпечити гнучкість 
економічної системи. Конкретніше питан-
ня стоїть так: що виробляти, як виробляти і 
для кого.

Публічне адміністрування
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Рабат — 1) знижка з тарифу, яку надають 
компанії-перевізники вантажовідправникам 
за використання ними для перевезення своїх 
вантажів виключно суден цієї компанії. За-
стосовують два типи знижок: контрактні і ви-
строчені; 2) знижка з ціни за умови, що това-
ри відправляються великими партіями.

Рада генеральної старшини — дорад-
чий орган при гетьманові, на який поклада-
лося завдання оперативного управління кра-
їною. Функції колегії генеральних старшин 
освячувалися традиціями Української коза-
чої держави, пізніше вони засвідчувалися в 
українсько-російських угодах другої поло-
вини XVII ст., а також у Конституції 1710 р. 
Існував упродовж 1648–1764 рр.

Ради — представницькі органи місцево-
го самоврядування. Сільські, селищні, міські 
ради є органами місцевого самоврядування, 
що представляють відповідні територіальні 
громади та здійснюють від їх імені та в їх ін-
тересах функції і повноваження місцевого 
самоврядування, визначені Конституцією 
України та іншими законами. Обласні та ра-
йонні ради є органами місцевого самовряду-
вання, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст, у 
межах повноважень, визначених Конститу-
цією України та іншими законами, а також 
повноважень, переданих їм сільськими, се-
лищними, міськими радами.

Радикал — 1) прихильник крайніх, рі-
шучих дій, поглядів; 2) член радикальної 
партії; 3) знак математичної дії добування 
кореня.

Радикалізм у моделюванні посадо-
вих обов’язків — прагнення підривати на-
явні й відчужені бюрократії, підвищуючи са-
мозростання, самокерування і самоконтроль 
працівника. Активна участь працівника — не 
самодостатня мета, а радше найголовніший 
засіб демократизації виробничого процесу й 
суспільства.

Радикальний — рішучий крок або захід, 
що суттєво впливає на перебіг обставин, си-
туацій, виконання планів, реалізацію про-
грам.

Раднаргосп — рада народного госпо-
дарства, державний орган територіального 
управління промисловістю і її планування 
УРСР і СРСР, що існувала 1918–1931 рр. і 
1957–1965 рр. Перші місцеві Р. в Україні 
Були створені у січні 1918 р. Південною Ра-
дою народного господарства Донецько-
Криворізького басейну для управління 
націо налізованими підприємствами під ке-
рівництвом Вищої Ради народного госпо-
дарства РРФСР. У межах УРСР існувала 
Вища Рада народного господарства України 
(після утворення СРСР Рада Народного 
Господарства УРСР, її очолював до 1931 р. 
Всеволод Голубович), підпорядкована Ви-
щій Раді народного господарства СРСР). У 
1932–1934 рр. Вища Рада народного госпо-
дарства СРСР, Рада народного господарства 
УРСР були ліквідовані і створено союзні й 
союзно-республіканські галузеві народні ко-
місаріати, а з 1946 р. — міністерства.

Район — назва низової адміністра тив-
но-територіальної одиниці в більшості 
суб’єктів України, а також в Білорусії, Ка-
захстані, РФ і в деяких інших державах. На 
рівні районів здійснюється місцеве само-
врядування.

Районний бюджет — план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхід-
них для забезпечення спільних інтересів те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст район-
ного значення, виконання місцевих програм, 
здійснення бюджетного вирівнювання.

Районні та обласні ради — органи міс-
цевого самоврядування, що представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ та міст.

Райт — цінний папір, що підтверджує 
право його власника купити згідно зі своєю 

Р

Райт
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часткою в акціонерному капіталі акції нових 
емісій за раніше визначеною ціною.

Райтер — особа, яка бере зобов’язання 
продажу “кол” і купівлі “пут” основних цін-
них паперів за опційною ціною.

Райтс — привілейовані акції чи обліга-
ції, що їх пропонують наявним акціонерам 
або передплатникам за ціною, нижчою від 
ринкової.

Рамбург — у міжнародній торгівлі — 
оплата купленого товару, що здійснюється 
через посередників банку.

Рамбурсувати — повертати, сплачува-
ти борги (як свої, так і третьої особи), від-
шкодовувати витрати, оплачувати за вексе-
ледавця.

Рамкова угода — правочин, який укла-
дається одним чи кількома замовниками 
(централізованими закупівельними органі-
заціями) у порядку, встановленому законом, 
з одним чи кількома учасниками процедури 
закупівлі з метою визначення основних 
умов закупівлі окремих товарів і послуг для 
укладення відповідних договорів про заку-
півлю протягом строку дії рамкової угоди.

Рамковий договір фінансової ре-
структуризації — договір між фінансови-
ми установами про координацію їхніх дій у 
процедурі фінансової реструктуризації 
боржника.

Ранг (нім., фр. rang) — 1) клас, розряд; 
2) показник рівня значущості посадової осо-
би, чин; 3) ступінь класифікації іпотечних 
застав. 

Ранги державних службовців є ви-
дом спеціальних звань. Встановлюється 
дев’ять рангів державних службовців. Поря-
док присвоєння рангів державних службов-
ців та співвідношення між рангами держав-
них службовців і рангами посадових осіб 
місцевого самоврядування, військовими 
званнями, дипломатичними рангами та ін-
шими спеціальними званнями визначаються 
Кабінетом Міністрів України. Присвоюють-
ся такі ранги:

• державним службовцям, які займають 
посади державної служби категорії 
“А”, — 1, 2, 3 ранг;

• державним службовцям, які займають 
посади державної служби категорії 
“Б”, — 3, 4, 5, 6 ранг;

• державним службовцям, які займають 
посади державної служби категорії 
“В”, — 6, 7, 8, 9 ранг.

За особливі досягнення або за виконання 
особливо відповідальних завдань державно-
му службовцю може бути достроково при-
своєно черговий ранг. Дострокове присвоєн-

ня чергового рангу може здійснюватися не 
раніше ніж через один рік після присвоєння 
попереднього рангу. За сумлінну службу 
державному службовцю у зв’язку з виходом 
на пенсію присвоюється черговий ранг поза 
межами відповідної категорії посад. Держав-
ний службовець може бути позбавлений 
рангу лише за рішенням суду.

Рандеву — 1) у морському флоті — обу-
мовлене місце зустрічі кораблів; 2) наперед 
призначене побачення.

Ранжир — 1) розміщення, розташуван-
ня когось, чогось у певному порядку, за пев-
ною системою; 2) певний порядок, встанов-
лений відповідно до традицій, існуючих пра-
вил.

Ранжирування — 1) послідовне розмі-
щення чогось; 2) розміщення економічних 
показників (величин) у певному порядку за-
лежно від значущості величин (тісноти 
зв’язку). Застосовують в економічному мо-
делюванні, прогнозуванні.

Рантьє — особа (соціальна група лю-
дей), основним джерелом доходу якої є про-
центи від наданих у позику грошей або від 
придбаних цінних паперів.

Ранчеро — власник маєтку (ранчо), са-
диби, ферми.

Ранчо — 1) у країнах Латинської Амери-
ки — хутір, садиба, маєток; 2) у США — тва-
ринницька ферма.

Рапорт — 1) звіт про виконання завдан-
ня, зобов’язання; 2) службове або військове 
повідомлення про щось важливе.

Раритет — рідкісна річ.
Ратифікація — остаточне затверджен-

ня компетентним органом державної влади 
міжнародного договору. Визначення повно-
важень на Р. і сам порядок Р. передбачений 
законодавством відповідної держави. До-
сить часто умова про Р. передбачається са-
мим міжнародним договором. Відповідно до 
ст. 7 Закону України “Про міжнародні дого-
вори України” від 22 грудня 1993 р. Р. між-
народних договорів України здійснюється 
Верховною Радою України шляхом ухва-
лення спеціального закону. Держава має 
право відстрочити Р. договору, взагалі не 
рати фі кувати вже підписаний договір. Р. до-
говору вважається завершеною від моменту 
обміну ратифікаційними грамотами (при 
двосторонньому договорі) або після вручен-
ня їх депозитарію (при багатосторонньому 
договорі). Р. є остаточною, і від неї не можна 
відмовитись.

Ратуша — орган самоврядування в ряді 
європейських країн; будинок, де розміщений 
цей орган.

Райтер
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Раунд терн — біржова процедура лікві-
дації довгої чи короткої позиції шляхом зво-
ротної операції або через здійснення поставки 
конкретних фінансових активів чи товарів.

Рафінування — очищення будь-якого 
продукту від сторонніх домішок.

Рахунки лоро — 1) рахунки, що від-
крив банк своїм банкам-кореспондентам, на 
які вносяться усі суми, одержані або видані 
за їхніми дорученнями; 2) у банківській 
практиці термін “лоро” вживається щодо ко-
респондентського рахунка третього банку, 
відкритого в банку кореспондента даної кре-
дитної установи.

Рахунки основні — рахунки бухгалтер-
ського обліку, в яких обліковуються госпо-
дарські кошти підприємства та зазначаються 
їх джерела.

Рахунки у цінних паперах — рахунки, 
що ведуться зберігачами для власників цін-
них паперів та депозитаріями для зберігачів 
щодо обслуговування операцій з цінними 
паперами.

Рахункова палата — вищий орган, 
який в деяких країнах здійснює фінансовий 
контроль на державному рівні.

Рахунок — 1) таблиця (сторінка) у кни-
зі чи картотеці для ведення бухгалтерських 
записів; 2) назва рахунків (Р. каси, Р. сирови-
ни, Р. готової продукції тощо) та їхні шифри, 
які визначені планом рахунків.

Рахунок бухгалтерський — сукуп-
ність записів бухгалтерського обліку, в яких 
фіксується рух певного виду коштів підпри-
ємства, що мають єдину природу або єдиний 
напрям надходжень, використання.

Рахунок депо — рахунок, який відкри-
вається для обліку цінних паперів, переда-
них власником цінних паперів на збережен-
ня в депозитарій згідно з депозитарним до-
говором.

Рахунок-платіжна вимога — розра-
хунковий документ, що поєднує рахунок-
фактуру і платіжну вимогу.

Рахунок-специфікація — один із ви-
дів товаросупроводжуючих документів, 
який об’єднує реквізити рахунка і специфі-
кації. В ньому зазначається ціна за одиницю 
товару за видами і сортами, загальна вар-
тість усієї партії товару. Виписується у тих 
випадках, коли партія містить різні за асор-
тиментом товари. Інколи його називають 
специфікованим рахунком.

Рахунок-фактура — матеріально-фі-
нан совий, платіжний і супроводжуючий 
вантаж (товар) документ, що оформляються 
продавцем товару з зазначенням назви това-
ру, його кількості, ціни, вартості, артикулу, 

товарного шифру тощо. Використовується і 
як платіжний документ.

Рахунок фідуціарний — рахунок, 
яким управляє банк або трастова компанія 
за дорученням; рахунок залишається на ба-
лансі банку, увесь ризик бере на себе клієнт, 
а комісійні одержує фінансова установа.

Раціон — норма продуктів для харчу-
вання людей, фуражу для тварин на певний 
період.

Раціоналізаторська пропозиція — 
пропозиція щодо удосконалення існуючих 
виробничо-технологічних процесів, техноло-
гії, техніки, устаткування, обладнання, тран-
спортування, способів і методів управління, 
контролю, нагляду, дослідження, техніки без-
пеки, охорони праці тощо з метою підвищен-
ня продуктивності праці, ефективності ви-
робництва, зниження енерго- і матеріалови-
трат для досягнення більшого прибутку. 
Автор такої пропозиції може одержати відпо-
відне авторське свідоцтво і мате ріальну вина-
городу.

Раціоналізація — вдосконалення, по-
ліпшення виробництва, управління, методів 
роботи, різноманітних видів діяльності.

Раціоналізація виробництва — су-
купність дій, заходів, спрямованих на вдо-
сконалення виробництва і підвищення його 
ефективності, раціонального використання 
матеріальних, фінансових і трудових ресур-
сів, зниження витрат і відходів виробництва, 
підвищення якості продукції і одержання 
виробниками більших прибутків.

Раціональний — 1) той, хто стосується 
раціоналізму; 2) розсудливий, розумний, до-
цільний, поміркований.

Раціональний споживчий бюджет — 
типовий сімейний споживчий бюджет з ра-
ціонально побудованою структурою витрат.

Раціонування — встановлення раціону, 
раціональних співвідношень споживання 
(раціон продуктів харчування).

Раціонування експорту й імпорту — 
встановлення квот на експорт та імпорт пев-
них товарів.

Раціонування ресурсів — встановлен-
ня обмежень (квот) на купівлю і продаж 
окремих особливо важливих ресурсів.

Реабілітація — поновлення у правах, 
поновлення репутації безвинно потерпілих, 
що суміщається з компенсацією нанесених 
їм збитків.

Реабілітація об’єкта культурної спад-
щини — сукупність науково обґрунтованих 
заходів щодо відновлення культурних та 
функціональних властивостей об’єктів куль-
турної спадщини. 

Реабілітація об’єкта культурної спадщини
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Реагування — з погляду управління — 
це схильність і здатність державних служ-
бовців реагувати на потреби й вимоги як по-
літичних інститутів, так і громадськості. 
Вважається, що державні службовці виявля-
тимуть чутливість до двох основних груп, 
які формують політичну систему. До першої 
групи належать політичні адміністратори й 
законодавці; до другої — громадськість зага-
лом, а також різні “громадськості”, тобто 
групи і люди, на яких позначилися постано-
ви й рекомендації державних службовців. 
Чутливість вимагає, щоб уряд задовольняв 
потреби й вимоги громадян; відповідаль-
ність означає, що уряд дотримуватиметься 
точних і безумовного належного управління 
і політичного курсу. Чутливість іще наголо-
шує, що державні службовці не повинні ви-
користовувати своєї посади для руйнування 
загальних політичних цілей, яких домага-
ються обрана частина уряду й політична 
спільнота загалом.

Реадмісія — передача з території Украї-
ни або приймання на територію України іно-
земців та осіб без громадянства на підставах 
та в порядку, встановлених міжнародними 
договорами України.

Реакцептація — повторне прийняття 
до акцепту переказного векселя, якщо спо-
чатку акцепт був зроблений з обмеженням.

Реакційний — ворожий усьому передо-
вому, прогресивному, консервативний, при-
хильник повернення старих, віджитих по-
рядків.

Реакція — 1) швидке падіння цін після 
попереднього зростання; 2) миттєве реагу-
вання когось на щось; 3) взаємодія хімічних 
речовин.

Реалізація — 1) продаж вироблених або 
закуплених товарів, що супроводжується 
отриманням грошового виторгу; 2) виконан-
ня задуму, отримання результату.

Реалізація застави — 1) вступ у воло-
діння заставою у разі, коли дебітор не вико-
нує умов сплати кредиту; 2) вимога Гарантії 
під видачу кредиту в разі, коли дебітор втра-
чає платоспроможність.

Реалізація покриття — операція з по-
криття зобов’язання (завчасне придбання 
товарів, цінних паперів, необхідних для по-
криття боргового зобов’язання).

Реалізація продукції — відпуск това-
рів і одержання за них грошової оплати. Р. п. 
відбувається між підприємствами-вироб-
никами і підприємствами-спожи вачами згід-
но з господарськими угодами. Усі розрахун-
ки при цьому проводять через банки у формі 
безготівкових платежів або бартерних розра-

хунків. Реалізація товарів населенню для 
кінцевого споживання за готівку називаєть-
ся продажем.

Реалізована продукція — обсяг про-
даної підприємством за певний час і оплаче-
ної покупцем продукції.

Реалізовуваність — показник спро-
можності товару, цінного папера, майна, ін-
ших матеріальних цінностей, послуг бути 
реалізованими, проданими на ринку.

Реалізувати — 1) здійснити задумані 
наміри, плани, виконати програми, проекти; 
2) продати товар, майно, надати послуги, 
продати цінні папери.

Реалістичний — 1) той, хто реально оці-
нює ситуацію, становище і діє залежно від 
об’єктивної ситуації; 2) переносно — дале-
кий від усього ідеального, гіперболізованого.

Реалія — предмет, річ, здійснена (реалі-
зована) можливість.

Реальна грошова маса — відношення 
номінальної грошової маси до рівня цін, об-
численого за ціновим базисом.

Реальна заробітна плата — заробітна 
плата, що визначається кількістю спожив-
чих товарів і послуг, яку можна на неї при-
дбати. Залежить від розміру номінальної 
заробітної плати, рівня цін на споживчі то-
вари і послуги, а також податків, що утри-
муються із заробітної плати. Р. з. я. змен-
шується за наявності інфляції, якщо вона 
не компенсується індексацією заробітної 
плати.

Реальна процентна ставка — про-
центна ставка, скоригована на інфляцію. Об-
числюється як різниця між номінальною 
ставкою процента і рівнем інфляції.

Реальний дохід — грошовий дохід, ви-
значений з урахуванням реальних цін на то-
вари й послуги і утриманих податків. Озна-
чає кількість благ, що їх можна придбати за 
отримані доходи.

Реальний конфлікт інтересів — су-
перечність між приватним інтересом особи 
та її службовими чи представницькими по-
вноваженнями, що впливає на об’єктив_
ність або неупередженість прийняття рі-
шень, або на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання зазначених повнова-
жень.

Реальний обмінний курс валют — 
пропорція обміну товарів між країнами; від-
носна ціна товару, що виробляється у двох 
або більше країнах. Залежить від номіналь-
ного курсу, співвідношення курсів валют і 
цін на товари у національних валютах. Вимі-
рюється як добуток номінального курсу і 
співвідношення рівня цін на товари.

Реагування
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Реальний рівень процента — номі-
нальний рівень процента мінус рівень ін-
фляції.

Реальний товар — товар, що є на скла-
ді, має індивідуальні властивості і підлягає 
негайній поставці або поставці у перспективі 
(майбутньому).

Реальні доходи населення — грошо-
вий вираз матеріальних благ, придбаних 
споживачами на кошти, одержані у вигляді 
заробітної плати, пенсій, а також на доходи 
від підприємницької діяльності, особистого 
підсобного господарства та ін. Р. д. н. врахо-
вують також надходження з суспільних фон-
дів споживання (охорона здоров’я, куль-
турно-побутове обслуговування населення. 
тощо). При обчисленні Р. д. н. з усієї сукуп-
ності доходів вираховують платежі у 
бюджет но-фінансову систему (податки та 
ін.), внески у громадські організації, приріст 
лишку готівки у населення і вкладів в ощад-
них банках тощо.

Реальні інвестиції — вкладення капіта-
лу у відтворення (реконструкцію) основних 
фондів, в інноваційні нематеріальні активи, 
у приріст запасів товарно-матеріальних цін-
ностей та інші об’єкти інвестування, безпо-
середньо пов’язані з проведенням операцій-
ної діяльності підприємства; вкладення ко-
штів у реальні активи (матеріальні та 
нематеріальні).

Ревалоризація — відновлення розміну 
паперових грошей на золото за номіналом. 

Ревальвація — 1) офіційне підвищення 
золотого вмісту національної валюти або 
курсу національної або міжнародної 
валютно-грошової одиниці щодо валют ін-
ших країн, міжнародних валютно-грошових 
одиниць. Представляє один з методів стабі-
лізації внутрішнього грошового обігу після 
подолання інфляції; 2) переоцінка касової 
готівки; означає уточнення вираженої в на-
ціональній валюті загальної суми золота і 
валюти, що значаться на балансі централь-
ного банку; 3) переоцінка балансу, зокрема 
його основного капіталу і резервів, з тим, 
щоб врахувати ефект знецінення грошей. 
Дає можливість оцінити майно, що стано-
вить актив фірми.

Реванш — 1) відплата за поразку; 2) по-
вторна боротьба з метою взяти верх над ко-
лишнім переможцем; 3) виграш, що компен-
сує програш.

Реверс — 1) письмове зобов’язання од-
нієї особи перед іншою, що містить гарантії 
взяття на себе відповідальності за ризик. 
Напр., гарантійний лист або зобов’язання 
викупити вексель до строку платежу; 2) де-

кларація, за якою власник загублених акцій 
підтверджує готовність взяти на себе збитки 
банку в разі несанкціонованого використан-
ня цих документів. На заміну загублених 
цінних паперів видається дублікат.

Реверс попиту — ситуація, за якої вна-
слідок великого внутрішнього попиту країна 
імпортує товари, для виробництва і експор-
ту яких вона має відносно кращі фактори 
виробництва порівняно з її торговими парт-
нерами.

Реверс факторів виробництва — си-
туація, за якої один і той самий товар вияв-
ляється капіталомістким у капіталонадлиш-
ковій країні і трудомістким у праценадлиш-
ковій країні.

Реверсія — повернення майна колиш-
ньому власнику.

Ревізійний комітет — орган акціонер-
ного товариства, корпорації, що включає 
кілька директорів, котрі не входять безпосе-
редньо до штату адміністрації. Р. к. забезпе-
чує об’єктивну оцінку результатів діяльності 
апарату управління корпорацією, призначає 
незалежних аудиторів і обговорює з ними 
результати ревізійної роботи. Якщо аудито-
ри вважають, що певна інформація має бути 
повідомлена акціонерам, то вона спочатку 
обговорюється у Р. к.

Ревізія — документальна перевірка 
фінан сово-господарської діяльності підпри-
ємств, фірм, організацій та установ, що її 
проводять переважно в порядку внутріш-
ньовідомчого контролю. Основним завдан-
ням Р. є перевірка законності операцій і до-
держання фінансової дисципліни, правиль-
ності постановки бухгалтерського обліку і 
оформлення документів, виявлення неза-
конного витрачання коштів і матеріалів 
тощо. Документальні Р. бувають відомчі і по-
завідомчі, планові й позапланові, повні й 
часткові, разові й повторні, суцільні й вибір-
кові, комплексні й некомплексні. У кожному 
окремому випадку її призначають розпоря-
дженням керівника. До Р. організації можуть 
залучати аудиторські структури.

Ревізія вертикальна — перевірка 
функціонування однієї із сторін маркетинго-
вої стратегії фірми, напр., планування асор-
тименту продукції.

Ревізія вибіркова — часткова перевір-
ка, що охоплює одну із сторін діяльності ор-
ганізації, фірми.

Ревізія горизонтальна — перевірка 
загального функціонування фірми з осо-
бливим наголошенням на взаємозв’язку 
змінних факторів, що впливають на діяль-
ність фірми.

Ревізія горизонтальна



558

Ревізія документальна — перевірка 
фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств, організацій, установ або службових 
осіб за певний проміжок часу.

Ревізія маркетингу — комплексне, 
системне і регулярне дослідження марке-
тингового середовища, стратегії завдань і 
оперативної діяльності фірми з метою вияв-
лення потенційних можливостей зростання 
фірми і надання пропозицій щодо поліпшен-
ня її маркетингової діяльності.

Ревізія оперативна — регулярна, пері-
одична оцінка стану звітності, фінансово-
господарської діяльності підприємства, ком-
панії, яку здійснюють штатні ревізори.

Ревізія суцільна — комплексна, всебіч-
на перевірка фінансово-господарської діяль-
ності підприємства, компанії.

Ревізор — особа, що має повноваження 
провести ревізію.

Ревокація — 1) скасування раніше да-
ного розпорядження; 2) заява чекодавця про 
скасування раніше виданого чека.

Революція (пізньолат. revolutio — пово-
рот, переворот) — глибока якісна зміна в 
розвитку; перерва поступовості, якісний 
стрибок у розвитку. В політиці Р. — переду-
сім переворот влади, її завоювання, поворот 
політики, зміна державних інститутів, орга-
нів влади й управління. Головне питання 
будь-якої Р. — питання про владу. Всі інші 
завдання Р. розв’язуються лише після захо-
плення політичної влади і важелів політич-
ного управління. Ознаки політичної кризи, 
що накопичуються, завжди ведуть до посла-
блення діючої влади, до зниження, насампе-
ред, рівня її легітимації, тобто правомочності 
у сприйнятті населення. Революційна ситуа-
ція виникає, насамперед, як кількісний про-
цес накопичення і посилення настроїв не-
вдоволення. Р. для психології мас — розряд-
ка, завершення революційної ситуації, 
сильний масовий сплеск емоційного збу-
дження і передготовності до дій — у реаль-
них діях. Психологічно — це особливого 
роду “свято”, розгул вольниці, що кидає су-
спільство в атмосферу безладдя, посилюючи 
політичну нестабільність. Для еліти Р. — 
один із способів, інструментів боротьби за 
владу і, одночасно, “самоочищення”. Згідно з 
ідеями В. Парето, Р. — спосіб, що забезпечує 
“циркуляцію еліти”: стабільність суспільства 
повинна підтримуватися безперервною цир-
куляцією еліти; до її складу мають входити 
все нові й нові особи з інших прошарків, за-
безпечуючи її високий рівень, а некомпе-
тентні — виходити з неї; як форма “циркуля-
ції еліти” Р. сприяє очищенню каналів соці-

альної мобільності; якщо “циркуляція” 
вчасно не забезпечена мирним шляхом або 
за допомогою “примусової дії”, суспільство 
має загинути (стагнація, розпад) або втрати-
ти незалежність. Ідея Р. виникає, коли сус-
пільство починає усвідомлювати близькість 
непередбачуваної катастрофи (Ч. Джонсон). 
За С. Хантінгтоном, Р. — етап модернізації: 
вона є більш притаманніша суспільствам, що 
вступили на шлях модернізації, але ще не 
здійснили її; Р. покликана ліквідовувати роз-
рив між зростаючим рівнем розвитку масо-
вих прошарків суспільства і рівнем модерні-
зації політичних інститутів, що відстає від 
нього. На ранніх стадіях історії суспільства 
(перехід від первіснообщинного устрою до 
рабовласницького, від рабовласницького до 
феодального) Р. відбувалися в основному 
стихійно і складалися з сукупності спора-
дичних, здебільшого локальних масових ру-
хів та окремих повстань. При переході від 
феодалізму до капіталізму Р. набувають рис 
загальнонаціональних процесів (у тому чис-
лі як організовані політичні технології), в 
яких усе більшу роль відіграють політичні 
партії й організації.

Регалії — 1) підприємства, що ними ві-
дає держава, які слугують за джерело дер-
жавних доходів, напр., пошта, телеграф; 
2) у феодальній Західній Європі — особливі 
права та привілеї глави держави на отриман-
ня певного виду доходу; іноді передавались 
як винагорода великим феодалам або при-
своювались ними.

Регалія грошова — виключне право 
держави на випуск грошей.

Регіон (англ., фр. region — область, 
район) — 1) область, район, територія, час-
тина країни, що відрізняються сукупністю 
природних або історично створених еконо-
міко-географічних умов і національного 
складу населення; 2) у Франції з 1982 р. — 
найбільша адміністративно-тери торіальна 
одиниця (всього існують 28 регіонів). Нагляд 
за діяльністю регіональної ради і його голови 
здійснює комісар республіки, який признача-
ється урядом; 3) в Бельгії з 1993 р. — один з 
двох типів суб’єктів федерації; на відміну від 
суб’єктів другого типу (спільнот) регіон утво-
рюються на територіальній основі; 4) група 
сусідніх країн, що представляє собою окре-
мий економіко-географічний район, що воло-
діє загальними ознаками, що відрізняють цей 
район від інших.

Регіоналізація — побудова системи 
управління компанією за географічним 
(регіо нальним) принципом з незалежними 
регіональними структурами, самостійними 

Ревізія документальна
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відділами компанії, які керуються регіональ-
ним менеджером; структуризація фінансових 
систем за регіональними ознаками.

Регіоналізм — підхід до розгляду і 
розв’язання економічних, соціальних, полі-
тичних та інших проблем з точки зору інте-
ресів споживачів того чи іншого регіону.

Регіональна економіка — галузь еко-
номічної науки, що вивчає закономірності 
регіональної організації суспільного вироб-
ництва і механізм їх дії, економічні явища і 
процеси, пов’язані з розвитком господарства 
окремих регіонів і територіально-виробни-
чих комплексів.

Регіональна мова — мова або мови, 
офіційний статус якої(их) закріплений у за-
конодавстві одного або кількох адміністра-
тивно-територіальних суб’єктів — адміні-
стративно встановлених регіонах держави 
поряд з офіційною/державною мовою, яка є 
чинною на території всієї держави (біло-
руська, болгарська, гагаузька, грецька, єв-
рейська, кримськотатарська, молдавська, ні-
мецька, польська, російська, румунська, сло-
вацька та угорська як регіональні в областях 
і містах України, де офіційною/державною є 
українська). Європейська хартія Р. м. — при-
йнята в Страсбурзі 5 листопада 1992 р., ме-
тою Хартії є “захист і розвиток історичних 
Р. м. і мов національних меншин в Європі” 
Хартія (ч. I, ст. 1). У Пояснювальній 
доповідцi до Хартії дається таке роз’яснення 
(§ 18): “Замість інших виразів, таких як 
“менш поширені мови”, Хартія обрала тер-
мін “Р. м. або мови меншин”. Прикметник 
“регіональний” означає мови, використову-
вані на обмеженій території держави, у рам-
ках якої люди, які говорять цією мовою, мо-
жуть складати більшість громадян. Термін 
“меншина” належить до ситуацій, в яких або 
мова використовується людьми, які не про-
живають компактно на якій-небудь певній 
території держави, або, хоч і проживають 
компактно на визначеній території, станов-
лять меншину щодо населення певного регі-
ону, яке говорить на мові більшості даної 
держави.” Територія, на якій використову-
ється Р. м. або мова меншини означає геогра-
фічну територію, на якій зазначена мова є 
засобом спілкування для такої кількості лю-
дей, яка виправдовує заходи з розвитку і за-
хисту, вказаних в цій Хартії.

Регіональна організаційна структу-
ра — тип структури, в якій застосований 
гео графічний принцип побудови, що полег-
шує вирішення проблеми, пов’язаної з міс-
цевим законодавством, звичаями і потреба-
ми споживачів.

Регіональне планування — заходи 
щодо розроблення і здійснення програм еко-
номічного і соціального розвитку окремих 
регіонів країни в межах загальної національ-
ної програми.

Регіональний аналіз — дослідження 
питань ефективності розміщення економіч-
ної системи на території держави (або у сві-
ті) з точки зору поділу цієї території на окре-
мі економічні регіони (зони).

Регіональний бюджет — сукупність 
бюджетів окремих районів і областей, що 
входять до складу даного регіону.

Регіональний розвиток — процес соці-
альних, економічних, екологічних, гумані-
тарних та інших позитивних змін у регіонах.

Регіональний страховий ринок — су-
купність страхових організацій, національ-
них страхових ринків окремих регіонів, інте-
граційно пов’язаних між собою.

Регіональні ринки — ринки окремих 
регіонів, що відрізняються місцезнаходжен-
ням, видами товарів, цінами, кон’юнктурою, 
попитом і пропозицією товарів. Межі Р. р., 
як правило, збігаються з межами адміні-
стративно-територіальних утворень.

Регіональні угоди — угоди, укладені 
між державами, розташованими в одному ге-
ографічному регіоні, що мають спільні кор-
дони, міжнародні угоди щодо здійснення 
спільних програм на основі взаємовигідних 
інтересів з економічних, соціальних чи полі-
тичних питань.

Регістр (лат. registrum — список, пере-
лік) — 1) список, покажчик, книга записів, 
перелік, обліковий документ, що має право-
ве значення; 2) спеціальний орган для вико-
нання функцій нагляду в спеціальній галузі 
управління. Наприклад, Регістр Ллойда в 
Великобританії спостерігає за будівництвом 
морських торговельних суден, надає їм пев-
ний клас, щорічно видає списки суден мор-
ського торгового флоту всіх країн із зазна-
ченням порту приписки.

Регламент (пол. Reglament від фр. 
Reglement) — 1) правила, що встановлюють і 
регулюють порядок і час проведення заходів 
та дій, здійснення діяльності, що обмежують 
їх певними межами. Встановлення та конт-
роль над дотриманням таких правил назива-
ється регламентацією; 2) назва деяких актів 
міжнародних конгресів і конференцій; 
3) зве дення правил (постійних або тимчасо-
вих), що регулюють внутрішню організацію 
і форми діяльності уряду, палати або одно-
палатного парламенту, а також правове ста-
новище депутата; 4) назва специфічних пра-
вових актів, прийнятих урядами Франції, 
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Італії та деяких інших держав в порядку 
здійснення регламентарної влади.

Регламентація — встановлення правил, 
що визначають порядок певної діяльності.

Регламентувати — виконувати вста-
новлені правила, регламент.

Регрес (лат. regressus — зворотний 
рух) — 1) процес деградації, зниження рівня 
розвитку організації, товариства, повернен-
ня до форм і структур що вичерпали себе; 
2) зворотна вимога про відшкодування, по-
вернення сплаченої суми, що пред’являється 
регресантом до регресату. 

Регресант — особа, що ставить зворот-
ну вимогу другій особі про відшкодування 
збитків, які перша особа зазнала від другої. 
Напр., перша особа здійснила платіж за дру-
гу особу і, як Р., має право вимагати відшко-
дування збитків.

Регресат — особа, проти якої спрямова-
на вимога регресанта.

Регресійний метод прогнозування — 
метод прогнозування, оснований на аналізі і 
використанні стійких статистичних зв’язків 
між сукупністю перемінних аргументів і пе-
ремінною функцією, яка прогнозується.

Регресний позов — зворотна вимога 
про повернення грошової суми (або іншої 
майнової цінності), що була сплачена третій 
особі з вини боржника.

Регресо — зворотна вимога про відшко-
дування оплаченої суми збитків, що пода-
ється однією фізичною чи юридичною осо-
бою другій, з вини якої стались ці збитки. Р. 
застосовується при опротестуванні векселя 
чи чека і називається ще регресним позовом 
(див. також “Регресний позов”).

Регресувати — занепадати, рухатись 
назад у розвитку, погіршуватись.

Регульована валюта — метод держав-
ного втручання в економіку через грошово-
кредитну сферу, за допомогою впливу на ва-
лютний курс.

Регульована ставка за заставою — 
заставна угода, згідно з якою процентна 
ставка змінюється залежно від коливання 
кон’юнктури ринку. Інша назва — змінна 
ставка за заставною.

Регульований (організаційно оформ-
лений) фондовий ринок — фондова біржа, 
що функціонує постійно на підставі відпо-
відної ліцензії, виданої Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку в 
установленому нею порядку, і забезпечує 
проведення регулярних торгів цінними па-
перами та іншими фінансовими інструмен-
тами за встановленими правилами, а також 
організовує централізоване укладання і ви-

конання договорів щодо цінних паперів та 
інших фінансових інструментів.

Регулювальні рахунки — рахунки 
бухгалтерського обліку, призначені для 
уточнення вартості окремих видів господар-
ських засобів, що здійснюється за двома 
оцінками: напр., облік основних засобів — за 
початковою і залишковою вартістю; това-
рів — за цінами роздрібними і цінами їх при-
дбання: готової продукції — за оптовими ці-
нами і за собівартістю тощо. При цьому на 
Р. р. обліковують тільки різницю в цінах, на 
яку треба зменшити чи збільшити залишок 
на основних рахунках. За призначенням Р. р. 
поділяють на доповнюючі (для обліку сум, 
на які треба лише збільшити залишок на 
основних рахунках), контрорні (для обліку 
сум, на які треба лише зменшити залишок на 
основних рахунках), контрарно-доповнюючі 
(для обліку сум, що на них треба одночасно 
збільшити і зменшити залишки на основних 
рахунках, які ними регулюються).

Регулювання — контроль із допомогою 
правил і обмежень. Урядове регулювання 
складається з правил, призначених керувати 
поведінкою приватного сектору. Його можна 
здійснювати різними способами. Р. може 
служити позитивним цілям заохочення і 
планування. Заохочення зумовлює підви-
щення чи захист економічного добробуту 
суб’єкта під регуляційним контролем. Пла-
нування — амбіційніший вияв регулювання 
при узгодженні суперечливих економічних 
інтересів у різних сферах та координації різ-
них типів економічної діяльності. Три цілі 
регулювання — контроль, заохочення і пла-
нування — взаємо зв’язані, причому дві 
останні продиктовані першою. Контрольне 
регулювання за своєю природою передусім 
реагує і коригує, тоді як заохочувальне і пла-
нове регулювання пов’язане з широкою по-
літикою, визначеною органом управління.

Регулювання антидемпінгове — су-
купність державних заходів, спрямованих 
проти продажу експортних товарів на світо-
вих ринках за цінами, значно нижчими від 
внутрішніх у країні-виробнику. Антидемпін-
говим законодавством визначаються крите-
рії демпінгової ціни, відповідальність і на-
слідки за нанесення демпінгового збитку 
країні-експортеру.

Регулювання антимонопольне — 
вжиття державою заходів, спрямованих на 
недопущення монополізації окремими ви-
робниками тих чи інших видів виробництва 
з метою захисту прав споживачів.

Регулювання економіки — вплив ор-
ганів управління на економіку з метою під-
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тримки фінансово-господарських процесів 
на певному рівні і недопущення небажаних 
явищ. У централізованій економіці регулю-
вання економічних процесів, дій економіч-
них суб’єктів здійснюється за допомогою пе-
реважно директивних розпорядчих методів, 
у ринковій — шляхом використання в осно-
вному ринкових регуляторів.

Регулювати — 1) підкоряти певному 
порядку, правилу, упорядковувати; 2) вста-
новлювати правильну, необхідну для роботи 
взаємодію частин механізму, приладу; 3) ро-
бити що-небудь для отримання бажаних ре-
зультатів, досягнення потрібних показників.

Регулятор — 1) скеровуючий певний 
процес, діяльність, упорядковуючий, той, що 
налагоджує системність, порядок; 2) органі-
затор керованих взаємодій окремих механіз-
мів, процесів, у т. ч. економічних, соціаль-
них, політичних.

Регулятори економічні — економічні 
важелі, що впливають через механізм інтере-
сів на учасників економічних процесів, 
суб’єктів господарювання (ціни, податки, 
норми, банківські проценти, санкції тощо).

Регуляторна гільйотина (англ. Regu-
latory Guillotine) — метод прискореного пе-
регляду значної кількості регуляторних ак-
тів, що має на меті покращення бізнес-
клімату та інвестиційного іміджу країни 
шляхом швидкого скасування великої кіль-
кості недоцільних, неефективних і застарі-
лих регуляторних актів на основі результа-
тів системного перегляду та створення єди-
ного реєстру актуальних регуляторних 
актів. Метод “Р. г.” розроблено та запатенто-
вано компанією “Jacobs and Associates”. В 
Україні для цього методу використовують 
кілька синонімічних назв “прискорений пе-
регляд регуляторних актів”, “перегляд за 
принципом гільйотини” або “стратегія 
швидкого дерегулювання”. Прискорений 
перегляд регуля тор них актів — це комплекс 
заходів та дій, спрямованих на забезпечен-
ня якнайшвидшого приведення регулятор-
них актів, прийнятих органами та посадо-
вими особами місцевого самоврядування, у 
відповідність із принципами державної ре-
гуляторної політики, визначеними у ст. 4 
Закону України “Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”.

Регуляторна діяльність — діяльність, 
спрямована на підготовку, прийняття, від-
стеження результативності та перегляд регу-
ляторних актів, яка здійснюється регулятор-
ними органами, фізичними та юридичними 
особами, їх об’єднаннями, територіальними 

громадами в межах, у порядку та у спосіб, 
що встановлені Конституцією України, зако-
нами та іншими нормативно-правовими ак-
тами. 

Регуляторна політика (англ. Regulatory 
Police) — напрям державної політики, спря-
мований на вдосконалення правового регу-
лювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між регулятор-
ними органами або іншими органами дер-
жавної влади та суб’єктами господарювання, 
недопущення прийняття економічно недо-
цільних та неефективних регуляторних ак-
тів, зменшення втручання держави у діяль-
ність суб’єктів господарювання та усунення 
перешкод для розвитку господарської діяль-
ності, що здійснюється в межах, у порядку та 
у спосіб, що встановлені Конституцією та за-
конами України.

Регуляторна реформа (англ. Regulato-
ry reform) — комплекс законодавчо закріпле-
них та виконуваних заходів з удосконалення 
державного регулювання економіки та від-
носин у господарській сфері, спрямованих 
на зменшення втручання держави у функці-
онування ринкових механізмів, забезпечен-
ня його ефективності та результативності, 
що передбачає послідовне проведення захо-
дів із дерегулювання, поліпшення якості іс-
нуючих регулювань та запрова- дження ре-
гуляторного менеджменту (регуляторної по-
літики). Метою Р. р. є створення дієвого 
механізму, який складається із певних про-
цедур та інститутів, що забезпечує прийнят-
тя державою ефективних і результативних 
регулювань в економічній та соціальній сфе-
рах, їх належне виконання, оцінювання та 
періодичний перегляд.

Регуляторний акт (англ. Regulatory 
Act, фр. régulateur — той, що регулює, від лат. 
regulare — спрямовувати, впорядковувати) — 
це прийнятий уповноваженим регулятор-
ним органом нормативно-правовий акт або 
інший офіційний письмовий документ, який 
встановлює, змінює чи скасовує норми пра-
ва, застосовується неодноразово та щодо не-
визначеного кола осіб і, який або окремі по-
ложення якого спрямовані на правове регу-
лювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між регулятор-
ними органами або іншими органами дер-
жавної влади та суб’єктами господарювання, 
незалежно від того, чи вважається цей доку-
мент відповідно до закону, що регулює від-
носини у певній сфері, нормативно-право-
вим актом.

Регуляторний орган — Верховна Рада 
України, Президент України, Кабінет Міні-
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стрів України, Національний банк України, 
Національна рада України з питань телеба-
чення і радіомовлення, інший державний ор-
ган, центральний орган виконавчої влади, 
Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевий орган виконавчої влади, ор-
ган місцевого самоврядування, а також поса-
дова особа будь-якого із зазначених органів, 
якщо відповідно до законодавства ця особа 
має повноваження одноособово приймати 
регуляторні акти. До регуляторних органів 
також належать територіальні органи цен-
тральних органів виконавчої влади, державні 
спеціалізовані установи та організації, неко-
мерційні самоврядні організації, які здійсню-
ють керівництво та управління окремими ви-
дами загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування, якщо ці органи, 
установи та організації відповідно до своїх 
повноважень приймають регуляторні акти. 

Редактор — 1) особа, яка редагує, ви-
правляє, опрацьовує і готує до видання, до 
друку тексти книг, журналів, наукових роз-
робок, програм тощо; 2) у комп’ютерних 
програмах — механізм, що приводить у від-
повідність з літературними нормами тексти, 
що вносяться у пам’ять комп’ютера.

Редактор зображень — програма ре-
дагування графічної інформації.

Редуктована страхова сума — стра-
хова сума за договором страхування життя, 
зменшена у зв’язку з достроковим припи-
ненням оплати страхувальником чергових 
внесків.

Редукування — зниження цінності мо-
нети шляхом зменшення вмісту в ній благо-
родного металу.

Редукціонізм (від лат. reductio — відве-
дення, зведення до чогось) — пояснення бага-
тогранного феномену за допомогою єдиного 
визначального фактора. Наприклад, психоло-
гічний Р. — пояснення соціальних феноменів 
за допомогою лише психологічного фактора; 
марксизм є прикладом економічного редукці-
онізму, оскільки, в ньому все розмаїття соці-
альних явищ та історичних змін зумовлене 
впливом економічних факторів.

Редукція (лат. reductio — повернення, 
приведення назад) — 1) зменшення, осла-
блення; зведення складного питання до 
більш простого, доступного для аналізу або 
рішення; 2) падіння курсів валют, цінних па-
перів і цін на товари.

Редукція праці — зведення різних ви-
дів праці різної складності до єдиної міри за 
допомогою використання коефіцієнтів 
складності праці.

Реевакуація — повернення населення, 
підприємств, установ, майна, техніки у міс-
цевість, звідки вони були вивезені (евакуйо-
вані) внаслідок стихійного лиха чи загрози 
військових дій.

Реекспорт — вивезення із країни рані-
ше завезених, імпортованих сировинних та 
інших товарів з метою їх перепродажу ін-
шим країнам у тому ж вигляді або після пев-
ної обробки.

Рееміграція — процес повернення на-
зад у країну населення, яке раніше емігрува-
ло з різних причин в інші країни.

Реєстр — 1) форма реєстрації різних до-
кументів у бухгалтерському обліку і в діло-
водстві. У бухгалтерії складають Р. карток, 
що їх відкривають для аналітичного обліку: 
у діловодстві Р. називають канцелярську 
книгу для реєстрації вхідних і вихідних до-
кументів тощо; 2) список, показник, книга 
запису, обліковий документ, що має правове 
значення.

Реєстр власників іменних цінних 
паперів — перелік власників іменних цін-
них паперів, складений відповідно до вимог 
законодавства Центральним депозитарієм 
або, у випадках, встановлених цим Зако-
ном, — Національним банком України на 
певну дату із зазначенням кількості іменних 
цінних паперів, належних зазначеним влас-
никам на праві власності, номінальної вар-
тості і виду таких цінних паперів та іншої ін-
формації, визначеної Комісією.

Реєстр платіжних вимог — перелік 
платіжних вимог, що здаються у банк на ін-
касо, в якому зазначаються найменування 
постачальника і номер його розрахункового 
рахунка, перераховуються номери і суми 
платіжних вимог.

Реєстр цінних паперів — реєстр, що 
містить дані про всі цінні папери компанії.

Реєстратор — 1) особа, яка здійснює ре-
єстрацію; 2) автоматичний прилад, що реє-
струє окремі показники; 3) траст-компанія 
або банк, які виконують обов’язки з реєстра-
ції власників акцій корпорації, запобігають 
перевищенню дозволеної суми емісії акцій. 

Реєстраційний внесок — обов’язковий 
щорічний внесок, який здійснюється усіма 
учасниками біржової торгівлі.

Реєстраційний збір — один з важли-
вих видів попереднього оподаткування, що 
поширюється на реєстрацію документів, 
укладання угод за ставкою реєстраційного 
збору, яка встановлюється залежно від виду 
оподатковуваних операцій.

Реєстрація — 1) запис, фіксація фактів 
або явищ з метою обліку та надання їм ста-

Редактор



563

тусу офіційно визнаних актів (реєстрація 
народження, шлюбу); 2) внесення в список, 
до книги обліку.

Реєстри облікові — книги, картки та 
аркуші певної форми, що їх використовують 
для обліку наявності і руху матеріальних ко-
штів та реєстрації господарських операцій 
на підприємствах, в організаціях і установах. 
За змістом Р. о. поділяють на синтетичні 
(журнал реєстрації, головна книга, оборотна 
відомість тощо), де записують узагальнені 
дані про рух господарських засобів, та аналі-
тичні (рахунки в книгах, картках, описи 
тощо), в яких зазначають докладні дані про 
окремі об’єкти основних оборотних засобів, 
про розрахунки окремо з кожною юридич-
ною і фізичною особою. При журнально-
ордерній формі обліку дані синтетичного й 
аналітичного обліку поєднуються в одному 
реєстрі.

Режим — 1) державний устрій, система 
правління; 2) встановлений порядок життя, 
праці, діяльності, відпочинку тощо; 3) си-
стема правил, дій, заходів, запроваджених 
для досягнення мети, здійснення завдань, 
реалізації програм (Р. економії, Р. трудового 
дня).

Режим економії — спосіб господарю-
вання, в основу якого покладено принцип 
ощадливості, мінімізації витрат ресурсів, ре-
сурсозбереження. Застосовується як засіб 
підвищення ефективності виробництва.

Режим інтерактивний — режим взає-
модії процесу обробки даних в обчислюваль-
ній системі з його користувачем, що полягає 
у різних формах впливу на цей процес, які 
передбачені механізмом управління кон-
кретною обчислювальною системою і ви-
кликають зворотну реакцію процесу. Порів-
няно з діалоговим режимом Р. і. забезпечу-
ється більш розвинутими засобами і 
приладами взаємодії користувача та обчис-
лювальної системи.

Режим кредитування загальний — 
кредитування згідно з чинними інструкція-
ми без надання пільг і застосування кредит-
них санкцій.

Режим найбільшого сприяння — 
умови економічних, торговельних відносин 
між країнами, що передбачають надання 
одна одній переваг, пільг у вигляді зниження 
мита, податків, зборів, зняття обмежень, за-
борон тощо.

Режим національний — встановлення 
у міжнародних договорах і угодах норматив-
ного положення про те, що юридичні особи і 
громадяни сторін, які домовляються, при 
здійсненні зовнішньоторговельних операцій 

взаємно користуються правами місцевих 
громадян.

Режим праці та відпочинку — науко-
во обґрунтована взаємодія праці та відпо-
чинку, що знижує втому і запобігає перевто-
мі та забезпечує високу ефективність і ре-
зультативність праці.

Режим секретності — встановлений 
згідно з вимогами закону та інших виданих 
відповідно до нього нормативно-правових 
актів єдиний порядок забезпечення охорони 
державної таємниці.

Режим спеціальний — нормативні поло-
ження, закріплені міжнародними договорами 
й угодами, які дають можливість юридичним і 
фізичним особам сторін, що домовляються, 
при здійсненні зов нішньо тор го вельних опера-
цій користуватися спеціальними правами, які 
викладені, перелічені в цих договорах і угодах.

Резерв — запас товарів, грошей, інозем-
ної валюти тощо на випадок непередбаченої 
потреби; джерело, з якого беруться ресурси, 
що спеціально зберігаються на випадок го-
строї необхідності їх використання.

Резерв внесків зі страхування жит-
тя — фонд, що створюється страховою уста-
новою для наступних виплат страхових і ви-
купних сум, а також надання позик.

Резерв ліквідний — частина капіталу у 
формі готівкового резерву, що зберігається 
для несподіваних високорентабельних ін-
вестицій.

Резерв майбутніх видатків і плате-
жів — вид стійких пасивів підприємств, 
компаній, що створюються в поточному пе-
ріоді з метою покриття майбутніх витрат за 
рахунок включення частини цих витрат у со-
бівартість продукції попередніх звітних пе-
ріодів. Так, підприємства резервують у 
кошторисно-нормативних розмірах майбут-
ні виплати робітникам заробітної плати за 
чергові відпустки з відрахуванням на соці-
альне страхування, витрати на поточний ре-
монт основних засобів (у разі нерівномірно-
го проведення ремонтних робіт протягом 
року), кошти для відшкодування можливих 
витрат на лагодження продукції, проданої з 
Гарантією, витрати на підготовку нових ви-
робництв, розвиток бізнесу тощо.

Резерв обов’язковий — норми резер-
вування коштів, ресурсів, що встановлюють-
ся у законодавчому порядку, на основі нор-
мативних документів, чинних правил.

Резерв офіційний — офіційні запаси в 
іноземній валюті, призначені для забезпе-
чення вимог уряду стосовно оплати поточ-
них і короткотермінових зобов’язань. Р. о. є 
активом у платіжному балансі країни.

Резерв офіційний
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Резерв премії у страхуванні — у пе-
рестрахованих договорах — тимчасово утри-
мувана перестраховиком частина премії, що 
належить перестрахувальнику як фінансова 
Гарантія (до 40 відсотків). Через деякий час 
резерв премії повертається, при цьому утри-
мується черговий резерв премії за новий пе-
ріод.

Резерв статутний — резервний фонд 
акціонерного товариства, який визначається 
статутом.

Резервація — 1) збереження будь-чого, 
залишення про запас, у резерві; 2) залишен-
ня за собою права знову повернутися до 
будь-якого питання; 3) територія, природні 
багатства якої перебувають під особливою 
охороною держави, заповідник.

Резерви банківські — 1) кошти комер-
ційних банків та інших кредитних установ, 
які вони зобов’язані зберігати у центрально-
му банку для забезпечення деяких своїх опе-
рацій згідно з нормами обов’язкових резер-
вів. Величина і структура обов’язкових Р. б. 
неоднакові в різних країнах і періодично 
змінюються під впливом кон’юнктури ринку 
з урахуванням банківської практики; 2) час-
тина банківського капіталу, призначена для 
компенсації кредитів, рекуперація яких ста-
виться під сумнів.

Резерви виробництва — внутрішні 
можливості кращого використання ресурсів 
підприємств, компаній, що дають змогу 
збільшувати обсяг виробництва продукції, 
підвищувати її якість без залучення додатко-
вих коштів із зовнішніх джерел і власного 
резервного фонду.

Резерви виробничого часу — джере-
ла більш ефективного використання фонду 
робочого часу протягом робочого дня, міся-
ця або року за рахунок скорочення просто-
їв, невиходів на роботу, запобігання втрат 
робочого часу протягом зміни тощо. Вико-
ристання Р. в. ч. збільшує корисну трива-
лість робочого дня, тому їх називають екс-
тенсивними резервами підвищення продук-
тивності праці.

Резерви державні — створювані дер-
жавою запаси важливих видів сировини, ма-
теріалів, палива, устаткування, зерна тощо.

Резерви комерційних банків — опе-
ративно доступні активи на випадок виник-
нення раптових значних платіжних вимог 
вкладниками банків.

Резерви потенційні — приховані ре-
зерви у діяльності акціонерного товариства, 
компанії, що дають змогу розраховувати на 
підвищення курсу акцій, на зростання кре-
дитоспроможності.

Резерви страхові — фонди, що створю-
ються страховими організаціями для гаран-
тування виплати страхової компенсації.

Резервна валюта — 1) загальновизна-
на у світі валюта, що використовується для 
створення в центральних банках резерву ко-
штів з метою здійснення міжнародних роз-
рахунків; 2) національні кредитні гроші, ва-
люта провідних держав світу, що використо-
вується для міжнародних розрахунків. Р. в. є 
зазвичай долар США (близько 60 відсотків 
світових валютних резервів), німецька мар-
ка, англійський фунт стерлінгів, японська 
ієна, французький франк.

Резервна норма — встановлений у ви-
гляді відсотків норматив депозитних 
зобов’язань, які комерційний банк має збері-
гати у центральному банку чи у власних схо-
вищах.

Резервне устаткування — устаткуван-
ня, що фактично встановлене, але яке відпо-
відно до потреби перебуває у резерві. Зазви-
чай призначене для забезпечення безпере-
бійного функціонування виробництва, коли 
виникає необхідність заміни устаткування 
внаслідок його спрацювання, формування 
резервних потужностей та ін. Наявність Р. у. 
допускають лише на особливо важливих ді-
лянках виробничого процесу, оскільки над-
мірна кількість його призводить до наднор-
мативних запасів господарських засобів, що 
негативно позначається на економічних по-
казниках діяльності підприємства.

Резервний капітал — частина власного 
капіталу компанії, що створюється за раху-
нок щорічних відрахувань від прибутку. Р. к. 
є джерелом для соціального розвитку під-
приємства, відшкодування втрат, а також 
для виплати дивідендів і поповнення капіта-
лу у випадках недостатності прибутку.

Резервні фонди банківських уста-
нов — запаси грошових білетів і розмінної 
монети, які ще не перебувають в обігу. Роз-
мір резервних фондів для кожної установи 
банку визначає Правління Національного 
банку України у вигляді ліміту окремо для 
грошових білетів і для забезпечення безпе-
ребійного виконання емісійних операцій та 
оперативного регулювання грошового обігу; 
випуск грошей в обіг — перерахування з ре-
зервного фонду в оборотну касу, вилучення 
грошей з обігу — своєчасне й повне перера-
хування в резервні фонди грошей з оборот-
ної каси.

Резервування (від лат. reservare — збе-
рігати) — 1) зберігання ресурсів про запас, 
тобто у резерві; 2) залишення за собою права 
повернутися до будь-якого питання.

Резерв премії у страхуванні 



565

Резидент (лат. resident — сидячий, той, 
хто залишається на місці) — 1) юридична або 
фізична особа, що постійно зареєстрована 
або постійно проживає в певній країні неза-
лежно від громадянства. Резиденти зобо-
в’язані у своїх економічних діях дотримува-
тися законів цієї країни, платити податки 
згідно з чинними там законами і нормами; 
2) таємний уповноважений іноземної розвід-
ки, який спрямовує діяльність своїх агентів.
Резидентами є:

а) юридичні особи, які утворені та про-
вадять свою діяльність відповідно до 
законодавства країни, з місцезнахо-
дженням на її території, а також їх від-
окремлені підрозділи за кордоном, що 
не здійснюють господарської діяль-
ності;

б) дипломатичні представництва, кон-
сульські установи та інші офіційні 
представництва країни за кордоном, 
які мають дипломатичні привілеї та 
імунітет;

в) фізичні особи: громадяни країни, іно-
земці та особи без громадянства, які 
мають постійне місце проживання у 
країні, в тому числі ті, які тимчасово 
перебувають за кордоном.

Резидентація (лат. residentia — місцепе-
ребування, від residere — залишатися на міс-
ці) — 1) місце перебування глави держави, 
уряду, а також осіб, які обіймають високі 
урядові чи адміністративні посади; 2) будів-
ля, де перебувають ці високі державні поса-
дові особи; 3) переносно — офісні приміщен-
ня фірм, компаній, громадських об’єднань.

Резолютивний (лат. resolutivus) — пись-
мовий або усний виклад, що містить у собі 
остаточні висновки.

Резолюція (лат. resolutio — розв’я-
зання) — 1) рішення, постанова, прийнята 
з’їздом, зборами внаслідок обговорення будь-
яких питань; 2) конкретна вказівка керівника 
виконавцю щодо здійснення тих чи інших 
дій, викладена у формі короткого рішення на 
ділових паперах (нормативному акті, заяві, 
доповідній записці тощо), з приводу питань, 
передбачених відповідним документом. 

Резолюція недовіри — рішення парла-
менту (нижньої палати) про несхвалення ді-
яльності уряду, наслідком якого є його від-
ставка. Пропозиція про прийняття надхо-
дить від встановленої конституцією або 
регламентом парламенту кількості депута-
тів, опозиційних стосовно уряду.

Резон  (фр. raison, від лат. ratio (rationis) — 
доказ, підстава) — достатня підстава, доказ, 
доцільність.

Резонний (від фр. raison) — розумний, 
слушний, беззаперечний, обґрунтований.

Результат — наслідок діяльності проек-
ту чи програми (включаючи продукти, кін-
цеві результати та вплив), запланований або 
незапланований, позитивний або негатив-
ний. Результати розглядають як сукупність 
всіх наслідків проекту чи програми. 

Результативність — ступінь досягнен-
ня кінцевих результатів, тобто співвідно-
шення між фактичними і запланованими ре-
зультатами діяльності. Оцінка результатив-
ності передбачає отримання відповіді на 
питання, чи було досягнуто заплановані цілі 
і як співвідносяться кінцеві результати про-
екту чи програми із запланованими. Резуль-
тативність показує ступінь досягнення по-
ставлених цілей і завдань. 

Результативність за ідеальних умов — 
ступінь досягнення очікуваних результатів 
за ідеальних умов у підконтрольому середо-
вищі.

Резюме (фр. resume) — 1) короткий ви-
клад, квінтесенція тексту, виступи; короткий 
висновок, заключний підсумок чого-небудь; 
2) складений за певними правилами набір 
відомостей про претендента на роботу.

Реєстр учасників Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб — реєстр, 
який ведеться Фондом та містить відомості 
про участь банку в системі обов’язкового га-
рантування вкладів фізичних осіб.

Реімпорт — зворотне ввезення до краї-
ни раніше вивезених за кордон товарів, які 
не піддавалися переробці. До таких товарів 
належать, напр., речі, не продані на інозем-
них аукціонах, забраковані або що поверта-
ються як непотрібні.

Реінвестиції — господарські операції, 
що передбачають здійснення капітальних 
або фінансових інвестицій за рахунок при-
бутку, отриманого від інвестиційних опера-
цій.

Реінвестування — додаткове вкладен-
ня власного або іноземного капіталу в еко-
номіку у формі нарощування раніше вкладе-
них інвестицій за рахунок отриманих від 
них доходів, прибутку. Сферою фінансових 
реінвестицій є цінні папери, а реальних ін-
вестицій — основний і оборотний капітал.

Реінвестування девідентів — одна із 
форм капіталізації прибутку, використання 
частини прибутку акціонерного товариства, 
отриманого акціонерами у формі дивідендів, 
для поповнення капіталу товариства.

Реінжиніринг — 1) процес оздоровлен-
ня підприємств, фірм, компаній за рахунок 
піднесення інжинірингу на новий рівень; 

Реінжиніринг
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2) діяльність щодо модернізації раніше реа-
лізованих технічних рішень на діючому 
об’єкті.

Реінкарнація — переведення цінних па-
перів в іншу форму на певний строк, напр., 
золотих сертифікатів у цінні папери особли-
вого призначення, купонних облігацій у без-
купонні тощо.

Реінтеграція в суспільство — комп-
лекс соціальних, правових, економічних та 
інших заходів, спрямованих на сприяння 
адаптації в суспільстві трудових мігрантів і 
членів їхніх сімей після повернення з держа-
ви перебування.

Рейд (голланд. reеd) — 1) частина аква-
торії порту, призначена для якірної стоянки 
судна і перевантаження вантажів; 2) таєм-
ний похід військових або партизанських 
угруповань по певній території.

Рейдерство (з англ. raid — нападати) як 
явище під такою назвою (або ще застосову-
ється назва “недружнє поглинання”) відомо 
у світовій практиці досить давно. Виникло 
воно у Великобританії, і спочатку цим термі-
ном позначалися набіги морських суден, що 
самостійно виконували бойове завдання, у 
тому числі й захоплення торговельних кора-
блів інших країн. На Заході Р. називають си-
туацію, в якій одна компанія намагається за-
володіти іншою компанією без схвалення 
цього дирекцією (правлінням) компанії-цілі, 
тобто відбувається поглинання компанії 
проти волі її керівництва і ради директорів. 
З цього можна зробити висновок, що погли-
нання бувають: дружнім — коли пропозиція 
щодо придбання компанії підтримується її 
керівництвом і злиття відбувається на під-
ставі спільного волевиявлення та вигоди від 
об’єднання; та недружнім (ворожим) — коли 
керівництво компанії, що поглинається, не 
приймає пропозицію щодо об’єднання і ви-
ступає проти нього, а поглинання все одно 
відбувається. Такі випадки ворожих погли-
нань дістали назву “рейдерське захоплення” 
і є об’єктивними процесами, які сприяють 
динаміці економічного зростання та розбу-
дові потужної конкурентоспроможної дер-
жави.

Рейс (нім. Reise — подорож) — 1) закін-
чена операція переміщення пасажирів або 
вантажів автомобільним, повітряним, річко-
вим чи іншими видами транспорту; 2) пробіг 
навантажених або порожніх транспортних 
засобів в одному напрямку від початкового 
до кінцевого пункту відправлення.

Рейтинг (англ. rating — оцінка) — при-
числення до класу, розряду чи категорії. Ко-
мерційні організації, установи визначають Р. 

кредитоспроможності компаній. Найчастіше 
Р. застосовують для оцінки цінних паперів, 
облігацій, політичних діячів тощо.

Рейтинг корпоративного управлін-
ня — є незалежною оцінкою рейтингового 
агентства щодо існуючої системи корпора-
тивного управління компанії, її відповіднос-
ті інтересам фінансово-зацікавлених осіб, 
передусім її власників.

Рейтинг кредитний (англ. credit 
rating) — оцінка кредитоспроможності пози-
чальника через індекс, що обчислюється за-
лежно від рівня ризику.

Рейтинг кредитоспроможності бан-
ку — спеціальні показники здатності банків 
видавати короткотермінові та довготермі-
нові кредити з урахуванням розміру про-
центної ставки, напрямів кредиту, особли-
востей та умов позики. Оперативно коригу-
ється та поновлюється в міру надходження 
інформації від банків з урахуванням набу-
того досвіду.

Рейтинг облігації — показник надій-
ності облігації. Кожному їх випуску спеці-
альні рейтингові агенти присвоюють Р. о. 
Зміна рейтингу впливає на ціну облігації. 
Компанії, Р. о. яких втрачається, зазнають 
серйозних фінансових проблем.

Рейтинг страхувальний — рівень став-
ки страхового внеску, що обчислюється шля-
хом статистичних розрахунків з використан-
ням математичних методів.

Рейтинг цінних паперів — розряд, ка-
тегорія, що регламентує якість і надійність 
цінних паперів щодо погашення і виплати 
процентів.

Рейтингове голосування — визначен-
ня рейтингу прийнятності кандидатів (1, 
2...). Кандидати з відсутнім рейтингом є 
останніми. Перемогу здобуває найбільш 
прийнятний кандидат для всіх голосуючих 
порівняно з будь-яким іншим кандидатом за 
сукупним рейтингом. У світі розроблено та 
застосовується багато методик визначення 
сукупного рейтингу всіх голосуючих. Ефек-
тивним для порядку визначення сукупного 
рейтингу є принцип Кондорсе, відомий як 
парадокс теорії суспільного вибору, вперше 
описаний у 1785 р. Його суть полягає в тому, 
що правило простої більшості не в змозі за-
безпечити транзитивність бінарного відно-
шення су спільної переваги серед існуючих 
варіантів. Внаслідок нетранзитивності ре-
зультат може залежати від порядку голосу-
вання, що дає можливість маніпуляції вибо-
ром більшості.

Рекамбіо (від італ. recambio — зворот-
ний вексель) — зворотний вексель, ретратта, 

Реінкарнація
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вимога про відшкодування вексельної суми і 
сплати процентів за векселем.

Рекапіталізація — зміна структури ка-
піталу компанії (напр., обмін облігацій на 
акції), що найчастіше виникає через бан-
крутство.

Рекапітуляція (від ре... і лат. capitu-
lum — глава, відділ) — 1) скорочене, стисле 
повторення сказаного; 2) звірка записів бух-
галтерського обліку з першоджерелами з ме-
тою упередження помилок.

Реквізит документа — обов’язкові 
дані, встановлені законодавчими актами або 
чинними правилами для документів, без 
яких вони не можуть бути підставою для об-
ліку господарських операцій і не мають юри-
дичної сили.

Реквізити — у праві обов’язкові дані, 
які мають бути в будь-якому документі 
(напр., договорі, чеку, векселі) для визнання 
його дійсним (напр., назва документа, дата 
складання, сума, яка підлягає сплаті, назва 
платника, адреса тощо).

Реквізиція — вилучення відповідними 
державними органами майна у власника в 
інтересах держави і суспільства з виплатою 
його вартості. Провадиться в порядку, перед-
баченому законом. Вилучення майна відбу-
вається внаслідок надзвичайних обставин: 
воєнні дії, стихійне лихо, аварія, епідемія та 
ін. Вартість реквізованого майна відшкодо-
вується грошима або в натурі. Розмір від-
шкодування може бути оспорено в суді.

Реквірент (від лат. requirens — вимагаю-
чий) — власник векселя, що звертається у 
судові інстанції з вимогою опротестувати 
вексель.

Реклама (від лат. reclamo — вигукую) — 
відкрите оповіщення фірмою потенційних 
покупців, споживачів щодо якості товарів і 
послуг, їх достоїнства і переваги, а також про 
досягнення і заслуги самої фірми. Р. є однією 
з важливих складових маркетингу.

Реклама загальнонаціональна — тип 
реклами, який використовується для просу-
вання відомих у масштабах країни товарів, 
що мають фірмову марку. Для такої реклами 
компанія закуповує місце в журналах і газе-
тах загальнонаціонального характеру, а та-
кож телевізійний час у популярних телепро-
грамах.

Реклама зовнішня — рекламні засоби 
у вигляді вивісок, зовнішніх плакатів, щитів, 
світлових установок на будівлях, узбіччі до-
ріг тощо; містять лаконічні тексти, малюнки, 
що легко запам’ятовуються.

Реклама марки — рекламна діяльність, 
що має на меті довгострокове формування 

іміджу, запам’ятовування конкретної товар-
ної (торгової) марки.

Реклама на транспорті — різновид ре-
клами, що охоплює мільйони людей, які ко-
ристуються громадським транспортом. Роз-
різняють три види такої реклами: внутріса-
лонні рекламні планшети; зовнішні рекламні 
планшети, що розміщуються на кузові тран-
спортних засобів; станційні плакати, телеві-
зійні установки, що розміщуються на станці-
ях, зупинках громадського транспорту і нав-
коло них.

Реклама нагадувальна — різновид ре-
кламної діяльності, спрямованої на те, щоб 
спонукати споживача згадати про товар. Є 
важливою на етапі зрілості товару.

Реклама опосередкована — рекламу-
вання товарів і послуг за допомогою 
інтерв’ю, публікацій, радіо- і телепередач, в 
яких згадується товар, що рекламується. 
При цьому повідомляють про предмет ре-
клами і його виробника.

Реклама престижна — рекламна ді-
яльність з метою формування довгостроко-
вого іміджу компанії, фірми або особи.

Рекламація (лат. reclamatio — гучне за-
перечення) — обґрунтована претензія на 
низьку якість продукції, її некомплектність і 
інші недоліки, неналежне виконання однією 
зі сторін договору прийнятих на себе 
зобов’язань з вимогою відшкодування збит-
ків. Може містити вимогу про усунення не-
доліків, зниження ціни, відшкодування 
збитків, повернення товару або його обміні 
на якісний.

Рекламна кампанія — цілеспрямована 
система ретельно спланованих заходів з ре-
клами та просування на ринок будь-якого 
товару.

Рекламне агентство — спеціалізоване 
підприємство, що займається розробкою ре-
кламних засобів та розміщенням реклами.

Рекламне видання — видання, що міс-
тить відомості про вироби, послуги, заходи з 
метою створення попиту на них.

Рекламне шоу — поширення відомос-
тей про кого-небудь, про що-небудь з метою 
їх популяризації у формі розкішного сценіч-
ного видовища, дійства за участю відомих 
акторів, спортсменів та ін.

Рекламний проспект — друкована ре-
клама, кольорове видання, буклет, що міс-
тять інформацію про товар або групу това-
рів, які пропонуються однією фірмою.

Рекламні сувеніри — реклама за допо-
могою дрібних сувенірів, що роздаються без-
коштовно, у вигляді предметів утилітарного 
призначення, що містять інформацію про ре-
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кламодавця і товар, який рекламується 
(напр., письмове приладдя, записники тощо).

Рекламні фільми — засіб реклами, що 
поєднує звук і зображення. Використовують-
ся два типи рекламних фільмів: короткоме-
тражні, які мають розважальний або пізна-
вальний характер; фільми-хвилинки, фільми-
ролики, кліпи.

Рекламодавець — виробник або прода-
вець товару або інша особа яка визначила 
об’єкт рекламування і (або) зміст реклами; 
замовник реклами — юридична або фізична 
особа, яка є джерелом рекламної інформації 
для виробництва, розміщення, подальшого 
розповсюдження реклами.

Рекомендаційний лист — письмова за-
писка, яка часто подається особисто, інколи 
безадресна. Р. л. містить рекомендаційну ха-
рактеристику певної особи від юридичних 
чи фізичних осіб, що представляють її.

Рекомендація (лат. recommendatio — 
рада) — 1) порада, вказівка про певний спо-
сіб дій; 2) сприятливий письмовий або 
усний відгук про людину або фірму у формі 
підтримки його кандидатури або діяльності.

Рекомендувати (від лат. recommendo — 
доручаю, довіряю) — 1) складати рекоменда-
цію про когось, про щось; 2) радити, пропо-
нувати; 3) позитивно представляти щось, 
когось при знайомстві.

Реконверсія (від ре... і лат. conversio) — 
перехід економіки країни після закінчення 
війни до виробництва продукції цивільного 
призначення.

Реконструкція — зміна параметрів 
об’єктів капітального будівництва, їх частин 
(висоти, кількості поверхів (далі — поверхо-
вість), площі, показників виробничої потуж-
ності, обсягу) і якості інженерно-технічного 
забезпечення.

Реконструкція підприємств — здій-
снення комплексу заходів щодо збільшення 
виробничих потужностей, впровадження но-
вих технологій, підвищення технічного рів-
ня, якості продукції і продуктивності праці 
при менших затратах матеріальних і грошо-
вих ресурсів на одиницю введеної потужнос-
ті порівняно з будівництвом нових підпри-
ємств. Під час реконструкції підприємств їх 
техніко-економічні показники мають відпо-
відати показникам, які встановлюються для 
новобудов.

Рекреаційні послуги (лат. recreatio — 
відновлення) — послуги, пов’язані з прове-
денням відпочинку, відновленням сил і 
здоров’я людей, використанням вільного 
часу; як правило, велика галузь економіки 
країни.

Рекреація (від лат. recreatio — віднов-
лення) — 1) вільний від роботи час, дні, при-
значені для відпочинку; 2) відновлення сил, 
відпочинок, організація дозвілля.

Рекредитив (від ре... і лат. creditum — 
довіряю) — лист або телеграма, що відкли-
кає попередні доручення щодо відкриття 
кредиту, надання акредитиву.

Рекультивація земель (від ре... і лат. 
cultus — оброблення, введення) — здійснення 
комплексу заходів для забезпечення можли-
вості повторного використання земель, по-
шкоджених у процесі виробничої діяльності, 
а також запобігання шкідливій дії промисло-
вого виробництва на екологію навколишньо-
го середовища. Проведення Р. з. передбачає 
створення культурних ландшафтів, які б по-
вністю відповідали вимогам охорони та збага-
чення природних ресурсів. Рекультивовані 
землі використовують для вирощування с.-г. 
культур, створення лісо на саджень, організа-
ції місць відпочинку, заказників тощо.

Рекуперації (лат. recuperatio — отри-
мання назад, повернення) — 1) повернення 
боргу, погашення кредиту; 2) відновлення 
курсу акції після різкого зниження; 3) по-
вторний сеанс читання курсів акцій на біржі.

Релігійні організації — об’єднання по-
слідовників певного віросповідання на осно-
ві спільного віровчення з метою задоволен- 
ня власних релігійних потреб, здійснення 
релігійного культу, підтримання зв’язків з 
державними органами та суспільними орга-
нізаціями. Як колективні утворення Р. о. ді-
ють як одне ціле з єдиною метою, встановле-
ною у законі, а саме — задоволення релігій-
них потреб громадян сповідувати і 
поширювати віру. Р. о. мають різну організа-
ційну побудову та органи управління. На-
приклад, громади, управління (центри, мо-
настирі, духовні навчальні заклади як само-
стійні юридичні особи) можуть входити до 
релігійного об’єднання Українська Право-
славна Церква. Р. о. діють відповідно до своєї 
ієрархічної та інституційної структури. По-
рядок створення органів управління та їх по-
вноваження закріплюються у статутах, вка-
зівках організацій і пов’язані з конфесійни-
ми правилами. Існують як колегіальні 
органи — загальні збори громади, Собор 
Єпископів Церкви, так і одноособові орга-
ни — настоятель у православній громаді, 
ректор духовного навчального закладу. Ко-
легіальні органи створюються у виборному 
порядку, одноособові — як у результаті вибо-
рів, так і за призначенням.

Релігія (з лат. religio — вшанування бо-
гів, набожність та religare — зв’язувати) — 
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одна з основних форм суспільної свідомості, 
складова духовної культури, духовний фено-
мен, один з компонентів духовної діяльності 
людини. Р. виражає віру людини в існування 
надприродного Начала, виступає для неї за- 
собом входження у світ. Поняття “Р.” є склад-
ним і багаторівневим явищем. На сьогодні 
нараховується близько 270 визначень Р., од-
нак жодне з них не розкриває всієї сутності 
цього терміна. Сучасні вітчизняні науковці 
виділяють три підходи до вивчення Р.: гене-
тичний (звідки походить Р., що є її джере-
лом); структуральний (які головні складові 
Р.?); функціональний (як функціонує та чи 
інша Р. в індивідуальному і суспільному жит-
ті людини). Існують різноманітні теорії похо-
дження Р.: теологічна, містична, наукова, 
православно-академічна, міфологічна, ані-
містична, магічна, психологічна, теорія ані-
матизму, теорія прамонотеїзму. Будь-яка ре-
лігійна система має таку структуру: релігійна 
свідомість, релігійні відносини і діяльність, 
релігійні організації та інститути. Р. як один з 
органічних компонентів структури суспіль-
ства виконує в ньому низку взаємо по в’я-
заних між собою функцій: компенсаційну, 
світоглядну, регулятивну, інтегративну, ко-
мунікативну, терапев тичну, дезінтегруючу, 
ідеологічну, політичну, правову, легітимуючу, 
телеологічну, аксіологічну, культуроформую-
чу, культурозберігаючу, етноформуючу та ін.

Релятивний (лат. relativus) — відносний.
Реляційна мова — мова, що використо-

вується у реляційних базах даних для опису 
даних, маніпулювання ними і запитів.

Ремарка (від фр. remarque — і позначка, 
примітка) — примітка на полях книги, по-
мітка у торговій книзі, на рахунку та ін.

Ремаркетинг — маркетингові заходи, 
що проводяться у разі зниження попиту на 
товар.

Ремесло — 1) дрібне, переважно ручне 
виробництво товарів, що вимагає значної 
майстерності; 2) володіння мистецтвом ви-
готовлення певних видів продукції, наяв-
ність відповідної професії, кваліфікації.

Реміграція — зворотна міграція насе-
лення, тобто рух його в місця, з яких воно 
раніше виїхало. 

Реміз (фр. remise) — 1) комісійна вина-
города, яку біржові маклери виплачують 
особам, що допомагає залучити клієнтів до 
покупки цінних паперів на біржі; 2) виплата 
грошей за допомогою переказу векселя на 
ім’я особи, якій належить виплатити гроші.

Ремісія (лат. remissio — послаблення) — 
знижка з ціни товару, що робиться продав-
цем з метою округлення ціни.

Ремісництво — заняття ремеслом. З роз-
витком техніки Р., крім хисту і досвіду, вима-
гало дедалі більшого спеціального навчання. 
У період його найбільшого розвитку ремісни-
ки становили окрему соціальну групу, яка ха-
рактеризувалася побутом, громадським зна-
ченням, з особливими правами і обов’язками, 
визначеними цеховою організацією. Цим ре-
місники відрізнялися від кустарної промис-
ловості, яка здебільшого була лише додатко-
вим заняттям (напр., у вільний від с.-г. робіт 
час). Р. відрізнялося і від мануфактур, де був 
більший поділ праці, а засоби виробництва не 
належали виробникам. Найпершими реміс-
ничими галузями в Україні були залізоробне і 
гончарне виробництво. Далі розвивалися спе-
ціалізовані галузі металургії, ковальство, ви-
робництво зброї, теслярство, ткацтво й крав-
цювання, оброблення хутра, шкіри, льону й 
вовни, кості й каменю, виробів зі скла та ін. 
Високого рівня досягали вироби прикрас, 
одягу, оздоблення храмів, палаців та ін. будов; 
славилися іконописці та ювеліри. 

Ремітент — особа, на яку виписано пе-
реказний вексель (тратта) і якій слід сплати-
ти певну суму грошей за цим векселем.

Ремітування — спосіб погашення за-
боргованості в іноземній валюті, який поля-
гає в тому, що боржник купує на валюту сво-
єї країни іноземну валюту на національному 
валютному ринку і пересилає її кредитору 
або гасить борг шляхом купівлі і пересилан-
ня чека, перевідного векселя.

Ремонт — операції, що здійснюються 
для усунення недоліків товарів, приведення 
їх у робочий стан, відновлення ресурсу або 
характеристик та не призводять до зміни 
коду цих товарів згідно з класифікацією то-
варів зовнішньоекономічної діяльності.

Ремонт аварійний — ремонт основних 
засобів, який здійснюється поза планом, 
внаслідок виникнення аварійних ситуацій.

Ремонт основних засобів — часткове 
відновлення об’єктів, основних засобів під-
приємства для підтримки їх у робочому ста-
ні. Розрізняють ремонт поточний, середній, 
капітальний, плановий, аварійний.

Ремонт плановий — ремонт основних 
засобів, який здійснюється відповідно до на-
мічених строків, планів.

Ремонт поточний — часткове віднов-
лення основних засобів, що здійснюється за 
рахунок витрат виробництва.

Ренатуралізіція — відновлення у пра-
вах громадянства даної країни осіб, які з 
будь-яких причин втратили їх.

Ренаціоналізація — повернення, зво-
ротний перехід у державну власність колиш-

Ренаціоналізація



570

ньої приватної власності, яка виникла в ре-
зультаті раніше проведеної приватизації.

Рендж — ряд портів на позначеному від-
різку берега. Напр. “Афіни–Марсель рендж” 
означає, що фрахтівник має право направи-
ти судно в будь-який безпечний порт між 
Афінами і Марселем, включаючи обидва по-
іменовані порти.

Ренегат (лат. renegatus — відступник, 
від renego — зрікаюсь) — 1) той, що перей-
шов у табір противників, зрадник, відступ-
ник; 2) людина, яка зреклася своєї віри.

Реновація (від лат. renovatio — віднов-
лення) — економічний процес заміщення 
машин, обладнання, інструменту, що вибува-
ють з виробництва внаслідок фізичного і мо-
рального зносу, новими основними засобами 
за рахунок коштів амортазиційного фонду.

Реновація основних фондів — дії, 
спрямовані на поновлення елементів (час-
тин) основних виробничих фондів, які вибу-
ли внаслідок фізичного і морального зносу, з 
метою забезпечення їх простого або розши-
реного відтворення.

Реноме (фр. rеnоmeе — репутація) — 
усталена думка про людину, фірму.

Рента (нім. Rente, фр. rente) — 1) регу-
лярно одержуваний річний дохід з капіталу, 
землі, майна, що не вимагає від одержувача 
займатися підприємницькою діяльністю; 
2) потік надходжень грошових коштів через 
строго певні проміжки часу; 3) грошова 
сума, яка виплачується щорічно застрахова-
ній особі за страховим полісом з боку стра-
хового товариства; 4) дохід по облігаціях 
державних позик; 5) річний дохід по ануїте-
ту (фінансовій ренті) або цінних паперах.

Рента довічна — умовна рента, за якою 
платежі припиняються у випадку смерті пев-
ної особи (або осіб), як правило, ануїтету.

Рента земельна — економічна катего-
рія за умов товарного виробництва, що відо-
бражає економічну форму реалізації права 
власності на землю як головного засобу ви-
робництва в сільському господарстві. Р. з. є 
частиною додаткової вартості, яку створю-
ють працівники у сільському господарстві, а 
привласнює її держава як землевласник, а 
також орендарі. Розрізняють дві форми Р. з.: 
абсолютну та диференційну. Абсолютна Р. з. 
становить надлишок вартості вироблених  
с.-г. продуктів над ціною їх виробництва. 
Диференційна Р. з. зумовлена монополією 
на землю як об’єкт господарювання і є на-
слідком обмеженості землі та її зайнятості 
окремими господарствами. Розрізняють ди-
ференційну Р. з. І і II. Диференційна Р. з. І 
виникає як додатковий рентний дохід, зу-

мовлений вищою родючістю землі чи вигід-
нішим місцерозташуванням її до споживачів 
с.-г. продукції. Диференційна Р. з. II є ре-
зультатом різної ефективності додаткових 
капітальних вкладень у сільське господар-
ство, тобто вона пов’язана з інтенсифікацією 
с.-г. виробництва. 

Рента натуральна — 1) рента, яка дає 
дохід у вигляді періодичних виплат фіксова-
них грошових сум; 2) рентна плата у вигляді 
частини врожаю орендатора, що передається 
землевласникові.

Рента фіксована — одна із форм ренти 
натуральної (див. також “Рента натураль-
на”).

Рентабельність — відносний показник, 
що означає прибутковість або дохідність ви-
робництва продукції та її реалізації, а також 
прибутковість діяльності акціонерного това-
риства взагалі, або ефективність окремих фі-
нансових операцій.

Рентабельність активів — показник 
рівня використання активів підприємства, 
компанії, який визначається відношенням 
отриманого прибутку до суми активів.

Рентабельність акцій — показник, що 
дорівнює відношенню курсу акції до прибут-
ку, який вона дає.

Рентабельність власного капіталу — 
показник ефективності використання влас-
ного капіталу, який обчислюється діленням 
отриманого від вкладення капіталу прибут-
ку на суму вкладеного капіталу.

Рентабельність основного капіта-
лу — показник ефективності використання 
основного капіталу підприємства, компанії, 
який обчислюється відношенням отримано-
го прибутку до суми основного капіталу.

Рентабельність підприємства — по-
казник використання основних засобів під-
приємства, його виробничих ресурсів. За-
гальна рентабельність підприємства визна-
чається як відношення прибутку до 
середньої вартості основних і оборотних ко-
штів.

Рентабельність продажу — показник, 
що характеризує дохідність операцій від 
продажу товарів. Визначається відношен-
ням прибутку, отриманого від продажу, до 
вартості проданих товарів.

Рентабельність продукції — показ-
ник, який характеризує економічну вигід-
ність продукції і визначається відношенням 
прибутку від її реалізації до повних витрат 
(собівартості) на її виробництво та обіг.

Рентабельність розрахункова — рен-
табельність, визначена на основі розрахун-
кового прибутку, який залишається в розпо-
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рядженні підприємства після оплати подат-
ків, рентних платежів і процентів за 
банківський кредит.

Рентабельність страхових опера-
цій — показник рівня дохідності страхових 
операцій, що обчислюється як процентне 
відношення суми прибутку до загальної 
суми страхових платежів.

Рентінг (англ. renting) — короткостроко-
ва оренда машин і устаткування без права їх 
подальшого придбання орендарем. Відрізня-
ється від лізингу більш високим рівнем 
орендної плати у зв’язку з великими витра-
тами і ризиками рентінгових компаній.

Рентні платежі — один із видів фіксо-
ваних платежів, що їх сплачують підприєм-
ства видобувних галузей промисловості. 

Рентні позики — один із видів держав-
них позик, коли держава не встановлює 
строку погашення позики і не бере на себе 
зобов’язання повернути в обумовлений 
строк суму боргу, але гарантує власникам 
облігацій регулярний дохід у вигляді ренти.

Реорганізація — повна або часткова за-
міна власників корпоративних прав підпри-
ємства, зміна організаційно-правової форми 
організації бізнесу, ліквідація окремих струк-
турних підрозділів або створення на базі од-
ного підприємства кількох, наслідком чого є 
передача або прийняття його майна, коштів, 
прав та обов’язків правонаступником.

Реорганізація банку — злиття, приєд-
нання, виділення, поділ банку, перетворення 
його організаційно-правової форми, наслід-
ком яких є передача, прийняття його майна, 
коштів, прав та обов’язків правонаступни-
кам.

Реорганізація зовнішнього боргу — 
зміна умов погашення зовнішнього боргу, 
погоджена країною-боржником з країнами 
або організаціями-кредиторами, що викли-
кана нездатністю боржника погашати свої 
боргові зобов’язання у встановлений строк.

Репарація (лат. reparatio — відновлен-
ня) — повне або часткове матеріальне або 
грошове відшкодування збитку, спричинено-
го війною, яке здійснюється переможеною 
країною державі-переможниці.

Репатріант (лат. repatrians (repatrian-
tis) — особа, яка повернулася на батьківщи-
ну внаслідок репатріації.

Репатріація (від пізньолат. repatriatio — 
повернення на батьківщину) — повернення 
на батьківщину військовополонених, пере-
міщених осіб, біженців, емігрантів.

Репатріація капіталів (англ. repatria-
tion) — повернення у свою країну капіталів 
з-за кордону. Може здійснюватись у формі 

переведення капіталів, що були інвестовані 
за кордоном, і отриманих інвестором при-
бутків, а також іноземної валюти, одержаної 
від реалізації товарів і послуг.

Репатріація позик — повернення у 
країну емітованих у ній облігацій, раніше 
розміщених серед іноземних позичальників, 
шляхом викупу цих облігацій державою або 
її громадянами.

Репо (фр. report, від лат. reporto — несу 
назад, передаю) — 1) угода про зворотну ку-
півлю раніше проданого товару; 2) операція 
на фінансовому ринку, що передбачає згоду 
на зворотний викуп цінних паперів. Сут-
ність її у тому, що одна сторона продає іншій 
стороні пакет цінних паперів певної вартості 
з зобов’язанням викупити його назад за за-
вчасно домовленою ціною.

Репорт (фр. report від лат. reporto — несу 
назад, передаю) — 1) біржова операція на 
ринку цінних паперів, яка полягає у здій-
сненні продажів цінних паперів з одночас-
ним укладенням угоди про наступний їх ви-
куп через певний строк за більш високою ці-
ною. Р., на противагу депорту, спрямований 
на підвищення курсу цінних паперів; 2) опе-
рація, що проводиться на валют  ному ринку 
країни з метою поєднання поточної операції 
з продажу іноземної валюти в обмін на наці-
ональну із зворотною, одночасно погодже-
ною операцією про купівлю національної ва-
люти за більш високою ціною. Р. використо-
вують валютні спекулянти, що грають на 
підвищення курсу.

Репортаж (фр. reportage, від англ. to 
report — повідомляти) — жанр журналісти-
ки, публіцистики, розповідь працівників 
преси, радіо, телебачення з місця подій про 
цікаві факти, дії визначних осіб, спортивні 
змагання, інші заходи з внутрішнього і між-
народного життя.

Репортер (фр. reporter) — працівник за-
собів масової інформації, документального 
кіно, який збирає і передає інформаційний 
матеріал з місця події.

Репрезентант (фр. représentant — пред-
ставник) — учасник представницької вибір-
ки.

Репрезентативність (від фр. rерré
sentatif — показний) — представництво ви-
бірки статистичних, економічних показни-
ків, які використовуються для аналізу полі-
тичних і економічних процесів і явищ. Р. 
залежить як від достовірності наявних по-
казників, так і від достатньої кількості по-
казників в тій сукупності, яка обрана для 
аналізу (така сукупність називається вибір-
кою, вибірковою сукупністю).

Репрезентативність
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Репресалії (від лат. repressalial — утри-
мувати, зупиняти) — примусові заходи, що 
застосовуються однією державою у відпо-
відь на неправомірні дії другої (на відміну 
від реторсії).

Репресивний — той, що придушує, при-
мусово припиняє щось.

Репресія (лат. repressio — придушен-
ня) — захід примусу, покарання, що здійсню-
ється державними чи іншими органами.

Реприватизація — повернення у при-
ватну власність раніше викуплених або на-
ціоналізованих (конфіскованих) підпри-
ємств, земельних ділянок, банків) акцій цін-
них паперів і т. д., зворотний перехід до 
приватизованої власності, тобто повернення 
у приватну власність тієї державної власнос-
ті, яка виникла в результаті націоналізації.

Реприманд (фр. reprimande) — усна до-
гана.

Репродуктувати (від рe... і лат. produ-
ko — створюю) — відновлювати щось (напр., 
вироблену продукцію), відтворювати.

Репутація — створена думка про якості, 
переваги чи недоліки людини, фірми, товару.

Ресипросіті — зустрічні договори пере-
страхування, звичайна вимога перестраху-
вальника — надати адекватну взаємність.

Ресконтро (італ. riscontro) — допоміжна 
бухгалтерська книга, що складається з по-
одиноких особових рахунків.

Рескрипції (англ. rescriptions) — казна-
чейські облігації і векселі зі строками до 4 ро-
ків, що випускаються для акумуляції коштів і 
регулювання ліквідності грошового ринку.

Рескрипції стерилізовані — рескрип-
ції, що купуються усіма банками країни в 
обов’язковому порядку. Кошти від емісії 
блокуються на спеціальному рахунку з ме-
тою зменшення готівкових грошей у фінан-
совій системі країни. Р. с. є антиінфляційним 
заходом.

Респект (фр. respect, від лат. respectus — 
повага) — пошана, повага, шляхетність.

Респектабельний (фр. respectable) — 
поважний, гідний, солідний, шляхетний, 
розважливий.

Респондент — 1) особа, яка є джерелом, 
комунікатором соціальної інформації під час 
опитування; 2) учасник конкретно-соціоло-
гічного дослідження, який є джерелом усної 
або письмової інформації.

Республіка (лат. respublica — надбання 
народу, громадські справи) — форма держав-
ного правління, за якої верховна державна 
влада здійснюється обраними на певний тер-
мін органами. Усі вищі органи державної 
влади або обираються, або формуються за-

гальнонаціональними представницькими 
установами (парламентами), а громадяни 
мають особисті і політичні права. На сьогод-
ні з 230 держав світу понад 150 є республіка-
ми. Республіки поділяються на парламент-
ські, президентські і т. зв. напівпрезидент-
ські (республіки змішаного типу), а також. 
т. зв. суперпрезидентські республіки.

Реставраційне завдання — документ, 
який визначає науково-методичну спрямо-
ваність та характер запланованих робіт на 
об’єкті, а також основних юридичних та фі-
зичних осіб, які здійснюватимуть роботи.

Реставрація — 1) відновлення в первіс-
ному вигляді творів мистецтва, які постраж-
дали від часу; 2) відновлення суспільно-
політич ного ладу; 3) правлячої династії.

Реставрація об’єкта культурної спад-
щини — сукупність науково обґрунтованих 
заходів щодо укріплення (консервації) фі-
зичного стану, розкриття найбільш харак-
терних ознак, відновлення втрачених або по-
шкоджених елементів об’єктів культурної 
спадщини із забезпеченням збереження їх 
автентичності.

Рестанти (від англ. rest — залишок) — 
1) непродані залишки товару; 2) борги фірми, 
що залишилися на час складання балансу.

Рестарт — 1) повторний запуск програ-
ми; 2) відновлення роботи системи після її 
аварійного зупинення.

Реституція — в цивільному праві повер-
нення сторонами, що уклали угоду, всього 
одержаного ними за угодою у разі визнання її 
недійсною. За неможливості повернути одер-
жане в натурі сторони мають відшкодувати 
його у грошовому еквіваленті, якщо інші на-
слідки недійсності угоди не передбачені зако-
ном. Цивільним правом передбачається дво-
стороння Р., тобто повернення всього одержа-
ного повинні здійснити обидві сторони угоди.

Рестрикційна фіскальна політика — 
політика скорочення сукупного попиту на-
селення за рахунок зменшення державних 
витрат на закупівлю товарів і послуг з одно-
часним збільшенням податкових ставок і 
мита.

Рестрикція (лат. restrictio — обмежен-
ня) — 1) проведене монополіями обмеження 
виробництва, продажу і експорту деяких то-
варів з метою штучного підтримання на них 
високих цін; 2) обмеження банками, держа-
вою розмірів кредиту з метою запобігання 
витоку золотих запасів за кордон, уникнен-
ня краху банку і т. д. Зазвичай таке обмежен-
ня призводить до загального обмеження кре-
дитів, що надаються підприємствам, фірмам, 
зниження капіталовкладень, що викликає 
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зниження виробництва, зниження темпів 
економічного зростання.

Реструктуризація боргових зобо-
в’я зань — засноване на угоді припинення 
боргових зобов’язань шляхом заміни зазна-
чених зобов’язань іншими борговими зобо-
в’язаннями, які передбачають інші умови об-
слуговування і погашення зобов’язань.

Ресурси (фр. ressources — допоміжний 
засіб, від лат. resurgo — підіймаюсь, виникаю, 
поновлююсь знову) — природні, сировинні, 
матеріальні, трудові, фінансові цінності, які 
можуть бути використані в разі потреби на 
створення товарних ресурсів, надання послуг, 
одержання додаткової вартості.

Ресурси відновлювальні — виробничі 
ресурси, які можуть бути відновлені (робоча 
сила, устаткування тощо).

Ресурси вторинні — відходи, що вини-
кають у процесі виробничого та особистого 
споживання матеріалів і виробів, які можуть 
бути утилізовані й використані при вироб-
ництві нової продукції. Для цього необхідно, 
розвивати потужності утилізації і переробки 
вторинних ресурсів у т. ч. побутового сміття, 
склопосуду, синтетичних пакувальних мате-
ріалів тощо. Це сприятиме забезпеченню 
екологічно чистого середовища.

Ресурси вторинні матеріальні — ма-
теріали і вироби, які після первинного вико-
ристання можуть застосовуватися повторно 
у виробництві як вихідна сировина або ви-
роби. Р. в. м. є джерелом додаткових мате-
ріально-технічних ресурсів, яке поповню-
ється за рахунок відходів виробництва і спо-
живання продукції.

Ресурси економічні — джерела і засо-
би забезпечення виробництва. Р. е. поділя-
ються на природні (сировинні, геофізичні), 
трудові (людський капітал), капітальні (фі-
зичний капітал), оборотні засоби (матеріа-
ли), інформаційні ресурси, фінансові (гро-
шовий капітал). Однак такий поділ не є 
строго однозначним.

Ресурси матеріальні і сировинні — 
сукупність засобів та предметів праці, які 
має країна для здійснення процесу виробни-
цтва. Їх обсяг складається з запасів сирови-
ни, матеріалів, устаткування та обладнання 
для монтажу, з обсягу виробництва їх протя-
гом усього періоду та сировини, що надхо-
дить за імпортом.

Ресурси фінансові — грошові фонди 
фінансової системи, які використовуються 
для забезпечення безперебійного функціо-
нування і розвитку економіки, на соціально-
культурні потреби, потреби оборони й 
управління. Поділяються на централізовані 

(макроекономічний рівень) і децентралізо-
вані (мікроекономічний рівень).

Ресурси фірми — засоби, цінності, за-
паси, джерела доходів тощо, що забезпечу-
ють стабільну роботу фірми за основними 
видами її діяльності і отримання прибутку.

Ретируватися (фр. se retirer) — відсту-
пати, здаватися, уникати.

Реторсії (лат. retorsio — зворотна дія) — 
передбачені міжнародним правом обмежу-
вальні заходи, що вживаються державою у 
відповідь на аналогічні дії іншої держави, що 
завдають економічний або моральний збиток 
іншій державі, наприклад, обмеження прав 
іноземців, підвищення митних зборів. Ретор-
сія переслідує мету відновлення принципу 
взаємності у відносинах відповідних держав. 

Ретрагент — особа, що займається ви-
купом закладених цінних паперів, предметів.

Ретрата (італ. retratta, від лат. retrago  — 
тягну назад) — зворотний переказний век-
сель. Інша назва — ретур.

Ретрективні цінні папери (від лат. 
retorsio — зворотна дія) — облігації або при-
вілейовані акції, які можуть бути пред’явлені 
емітенту в певний строк для їх викупу на 
вказаних умовах.

Ретрективність (від лат. retorsio — зво-
ротна дія) — можливість викупу цінних па-
перів їх власником на завчасно домовлених 
умовах з попереднім повідомленням.

Ретроактивність (від лат. retro — назад 
і активність) — зворотна сила закону.

Ретроград (лат. retrogradus — той, хто 
йде назад, задкує) — 1) противник руху впе-
ред, прогресу, реакціонер; 2) людина із заста-
рілими поглядами, хто прагне повернення 
минулого.

Ретроспектива (від лат. retro — назад і 
spectoare — дивитися) — звернення до мину-
лого, погляд у минуле, аналіз минулих дій, 
подій, досягнень.

Ретроспекція — спосіб оцінки сучаснос-
ті з позицій минулих подій, дій, тенденцій.

Ретроцесіонер — перестраховик, який 
ризикує у перестрахуванні в порядку ретро-
цесії.

Ретроцесія — 1) передача перестрахо-
виком частини взятого на себе ризику іншим 
перестраховикам, подальше дрібнення ризи-
ків; 2) передача частини комісійних одним 
посередником іншому.

Рефакція — 1) знижка з оптової ціни 
або з ваги товару, що проводиться продавцем 
під час укладання торгової угоди в разі вияв-
лення невідповідності якості, недостачі то-
вару або його псування; 2) знижка з тарифу, 
що надається вантажовідправнику за осо-
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бливою угодою за наявності великої партії 
товару; найчастіше застосовується в зовніш-
ньоторговельних операціях із зерном.

Референдум (лат. referendum — те, що 
повинно бути повідомлено) — всенародне 
голосування з метою виявлення громадської 
думки країни для прийняття остаточного рі-
шення з будь-якого важливого питання дер-
жавного або громадського життя. На відміну 
від виборів референдуму об’єктом є не кан-
дидат або список кандидатів на певну поса-
ду, а певне питання, по якому проводиться 
референдум. Своєрідна форма референду-
му — плебісцит, тобто опитування населення 
про політичну долю території, на якій вона 
проживає.

Референт (лат. referens — доповідає) — 
посадова особа, що дає рекомендації, кон-
сультує з певних питань, що готує доповіді 
керівникові.

Референтні групи — групи, які здій-
снюють прямий (при особистому контакті) 
чи непрямий вплив на відношення людини 
до когось (чогось) і на його поведінку, про-
водять аналіз і консультують з певних на-
прямів діяльності.

Референція — 1) довідка про роботу і 
службові обов’язки особи, що містить одно-
часно відгук про її роботу; 2) рекомендація, 
характеристика, яка видана однією особою 
або підприємством іншій особі або організа-
ції для підтвердження їхньої відповідності 
певним вимогам у ділових колах і кредито-
спроможності. Р. може бути надана на запи-
тання третьої особи, яка хоче встановити ді-
лові стосунки з іншою особою, але бажає 
при цьому заручитися думкою першої особи, 
яка користується високою репутацією у ді-
ловому світі.

Рефінансування — 1) погашення дер-
жавного боргу шляхом випуску нових позик, 
головним чином заміною короткострокових 
зобов’язань або зобов’язань, за якими закін-
чується термін погашення, довгостроковими 
цінними паперами; 2) продаж компанією но-
вих цінних паперів з метою використання 
отриманих грошей для вилучення з обігу іс-
нуючих цінних паперів; 3) один з основних 
інструментів (методів) грошово-кредитної 
політики Національного банку України. Яв-
ляє собою кредитування Національним Бан-
ком банків, у т. ч. облік і переоблік векселів; 
5) пролонгація терміну боргу, позики і (або) 
збільшення його суми; 6) зміна умов креди-
ту (графіка погашення, ставки відсотка).

Рефляційна політика — один із видів 
антициклічного регулювання економіки по-
ряд з дефляційною політикою.

Рефляція — проводиться за допомогою 
державних заходів відновлення раніше зни-
жених цін до попереднього рівня в період 
пожвавлення економіки з метою підтримки 
такого пожвавлення.

Реформа (фр. réforme) — 1) перетво-
рення, зміна, перевлаштування сторони су-
спільного життя (порядків, інститутів, уста-
нов); 2) формально — нововведення будь-
якого змісту, проте реформою зазвичай 
на зи вають більш-менш прогресивне пере-
творення.

Реформатор — особа, яка є ініціатором 
перетворення, реформи і керує її здійснен-
ням.

Реформація балансу — зміни показ-
ників окремих статей активу й пасиву бух-
галтерського балансу підприємства або орга-
нізації, внесені після затвердження річного 
звіту відповідно до розпорядження вищих 
органів щодо підлеглих чи дочірніх підпри-
ємств (структур).

Реформувати — змінювати усталений 
порядок шляхом проведення реформ, пере-
творювати.

Рефрежиратор — транспортний засіб з 
холодильною установкою (автомобіль, ва-
гон, судно) для перевезення продуктів при 
зниженій температурі (за умов штучного 
охолодження), які псуються при плюсовій 
температурі.

Рецензія (лат. recensio — огляд, обсте-
ження) — стаття, замітка в періодичній пре-
сі, мета якої — критичний розбір наукового 
або художнього твору, вистави, кінофільму, 
проекту, дисертації.

Рецепт — 1) рекомендація, вказівка про 
склад і виготовлення суміші, страви, ліків, 
розчину; 2) переносно — порада, рекоменда-
ція, вказівка про засоби і спосіб розв’язання 
проблеми, виходу з певної ситуації.

Рецепція (лат. receptio) — запозичення 
або відтворення. В історії права термін 
вживався для позначення запозичення, 
сприйняття внутрішньодержавною право-
вою системою принципів, інститутів, основ-
них рис іншої внутрішньодержавної право-
вої системи.

Рецесія — відносно невисокий, некри-
тичний спад виробництва або сповільнення 
темпів економічного зростання.

Рецидив — 1) повторне здійснення зло-
чину особою, яка раніше відбула покарання 
за такий самий або за інший злочин; 2) по-
вернення хвороби після здаваного одужання.

Рецидивіст — особа, яка раніше була за-
суджена за скоєння злочину і знову вчинила 
злочин.

Референдум
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Рециклювання — перерозподіл коштів.
Реципієнт (лат. recipiens — одержує, 

приймаючий) — 1) держава, фізична або 
юридична особа, яка отримує будь-які пла-
тежі, доходи; 2) держава, що приваблює іно-
земні інвестиції; 3) людина, якій пересаджу-
ють орган, тканини або клітини іншого орга-
нізму з лікувальною метою (переливання 
крові, пересадка серця та ін.), для експери-
ментальних досліджень функцій органів і 
клітин, іноді з косметичною метою.

Реципіса — попередня розписка в отри-
манні товару, що відіграє роль підтверджен-
ня і замінюється потім коносаментом.

Речове право — 1) сукупність юридич-
них норм, регулюють майнові відносини; 
2) суб’єктивне цивільне право, об’єктом яко-
го є матеріальні речі, що належать особі на 
праві власності. Особа, яка володіє речовим 
правом, здійснює його самостійно, не вдаю-
чись для цього до певних дій інших осіб. 
Власник речі володіє, користується і розпо-
ряджається нею на свій розсуд в межах, 
встановлених законом. Основним видом ре-
чового права є право власності. Згідно із за-
конодавством до речових прав належать: 
право оперативного управління та господар-
ського відання; сервітути; право постійного 
(безстрокового) користування земельною 
ділянкою; право довічного успадкованого 
володіння земельною ділянкою.

Речові докази — у кримінально-проце-
суальному, цивільно-процесуальному, адмі-
ністративному праві — предмети, які можуть 
служити засобом встановлення обставин, 
які мають значення для правильного розгля-
ду і вирішення справи. Вони повинні бути 
детально описані, а в разі необхідності сфо-
тографовані і опечатані.

Ригоризм — безперечне дотримання (до 
дріб’язковості) тих настанов, правил і прин-
ципів, що стосуються матеріальних і особли-
во моральних норм.

Ризик — небезпека (загроза, уразливі 
місця) для суб’єктів первинного фінансово-
го моніторингу бути використаними з ме-
тою легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансування 
тероризму або фінансування розповсю-
дження зброї масового знищення під час 
надання ними послуг відповідно до харак-
теру їх діяльності.

Ризик банківський — небезпека мож-
ливих втрат внаслідок специфіки банків-
ських операцій, що здійснюються кредитни-
ми установами. Розрізняють такі види Р. б.: 
кредитний, валютний, процентний, ризик 
незбалансованої ліквідності та ризик банків-

ських зловживань. Можливі також ризики 
стихійного лиха і ризики політичного харак-
теру. Останні види ризиків, не будучи ви-
ключно банківськими, можуть суттєво впли-
нути на фінансовий стан банку і викликати 
загострення у банківській діяльності.

Ризик економічний — можливість за-
знати втрат внаслідок випадкового характе-
ру результатів прийнятих господарських рі-
шень або дій. Р. е. в інвестиційній сфері по-
лягає у вірогідності зазнати збитків через 
неефе ктивне вкладення капіталу. Коли капі-
тал вкладається в облігації, не виключена 
можливість не тільки не отримати процен-
тів, а й не повернути номінальної вартості 
облігацій. У разі вкладення коштів в акції 
доходи компанії можуть бути настільки не-
значними, що за підсумками фінансового 
року акціонери не отримають дивідендів на 
свої акції і їх курс може впасти нижче рівня 
на час придбання цих акцій.

Ризик інфляційний — ризик, викли-
каний непередбаченим зростанням витрат 
виробництва внаслідок інфляційного про-
цесу.

Ризик майновий — ризик у кредитній 
операції, пов’язаний зі станом або якістю 
власності позикодавця.

Ризик незбалансованої ліквіднос-
ті — можлива небезпека втрат у разі неспро-
можності банківської установи виконати 
свої зобов’язання щодо пасивів балансу ви-
могами щодо активів. Виникає тоді, коли 
банк не може винайти на ринку позичкових 
капіталів ресурсів для рефінансування нада-
них кредитів, строки платежів за якими ще 
не настали. Невиконання зобов’язань щодо 
пасивів призводить до банкрутства банку.

Ризик політичний — ризик, зумовле-
ний впливом політичних змін чи військових 
конфліктів на економічні процеси.

Ризик процентний — ризик, що може 
виникнути у зв’язку з непередбаченою змі-
ною процентних ставок.

Ризик розподілений — 1) ризик не-
сплати за оренду будівлі, орендатори якого 
здійснюють різні види непередбаченої діяль-
ності; 2) ризик втрат, які можуть бути розпо-
ділені між кількома особами.

Ризик формальний — вірогідність по-
яви страхового випадку, що не виходить за 
певні межі.

Ризики національної безпеки — роз-
рахункова кількісна оцінка ймовірного роз-
міру шкоди (збитку) національній безпеці у 
разі настання небажаної події (виникнення 
небажаної ситуації): війни, катастрофи, по-
літичної, економічної чи іншої кризи тощо; 
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кількісна оцінка небезпеки національному 
інтересу, яка є наслідком вказаної події (си-
туації). Р. н. б. є ситуативною характеристи-
кою цілеспрямованої діяльності суб’єктів та 
об’єктів національної безпеки щодо реаліза-
ції національних інтересів, і в такому випад-
ку зумовлена неоднозначністю її результатів 
і, відповідно, можливим настанням неспри-
ятливих для національних інтересів наслід-
ків. Р. н. б. може бути й наслідком відсутнос-
ті або несвоєчасності реакції (дій, заходів) з 
боку суб’єктів національної безпеки на події, 
явища, процеси інші чинники, які породжу-
ють небезпеку реалізації національних ін-
тересів.

Ризикова надбавка — один із варіантів 
забезпечення фінансової стабільності резуль-
татів страхових операцій шляхом включення 
у страхові тарифи відповідної додаткової 
частки. З урахуванням ризикової надбавки 
щорічно створюється фонд стра ху вання у 
розмірі, необхідному для виплати страхового 
відшкодування у разі підвищення збитків від 
стихійного лиха.

Ризикованість цінних паперів — чер-
говість рівнів ризику різних типів цінних па-
перів.

Ризикове підприємництво — підпри-
ємництво, характерне здебільшого для дріб-
них фірм, що функціонують в наукомістких 
галузях, створюють і застосовують нові тех-
нології там, де існує великий ризик неотри-
мання доходів від інвестицій (див. також 
“Венчурне підприємництво”).

Ризиковий капітал — капіталовкла-
дення в країни, галузі, сфери, регіони, види 
діяльності, що характеризуються високими 
рівнями ризику (напр., фінансування ство-
рюваних галузей, нових видів діяльності, но-
вих технологій, ноу-хау тощо). Інша назва — 
венчурний капітал.

Ризиковий капіталіст — спеціалізова-
на компанія або банк, що практикують ризи-
кові капіталовкладення.

Рикриція — письмове доручення на 
прийняття і видачу грошей.

Римеса — у міжнародних фінансових 
операціях — різні форми платіжних засобів в 
іноземній валюті (вексель, чек, переказ). 
При цьому платіжний документ купується 
боржником у своїй країні за національну ва-
люту і пересилається іноземному кредитору 
для погашення заборгованості.

Риметування — спосіб погашення за-
боргованості в іноземній валюті за допомо-
гою римеси.

Римське право — сукупність правових 
норм. вироблених у Стародавньому Римі, 

що регулювали суспільні відносини. Джере-
лами права спочатку були норми звичаєвого 
права, пізніше Дванадцяти таблиць закони, 
преторські едикти, одноособові розпоря-
дження імператора, т. зв. конституції. Поді-
лялося на публічне, що регулювало держав-
но-правові відносини, і приватне, яке регу-
лювало цивільно-правові відносини. Поряд 
з правом власності, Р. п. велику увагу приді-
ляло зобов’язальному праву, зокрема догово-
рам. Р. п. покладено в основу законодавства 
багатьох західноєвропейських країн.

Ринг — короткострокова угода кількох 
підприємців, комерсантів щодо скупки в 
певному районі будь-якого товару з метою 
монополізації його продажу. У США Р. нази-
вають також корнером.

Ринги — система прийняття управлін-
ських рішень в Японії, що передбачає розгляд 
проблеми серед широкого кола зацікавлених 
осіб на всіх сходинках управління фірмою.

Рингіт — грошова одиниця Малайзії, що 
дорівнює 100 сенам.

Ринки фінансових послуг — сфера ді-
яльності учасників ринків фінансових по-
слуг з метою надання та споживання певних 
фінансових послуг. До ринків фінансових 
послуг належать професійні послуги на рин-
ках банківських послуг, страхових послуг, 
інвестиційних послуг, операцій з цінними 
паперами та інших видах ринків, що забезпе-
чують обіг фінансових активів.

Ринкова активність — напрям аналізу 
фінансового стану акціонерного товариства, 
що характеризує динаміку ринкової вартості 
акцій, рівень прибутковості та ліквідності 
корпоративних прав.

Ринкова вартість майна (включаю-
чи цінні папери) — ціна, за якою прода-
вець, що має повну інформацію про вартість 
цього майна і не зобов’язаний його продава-
ти, згоден продати це майно, а покупець, 
який має повну інформацію про вартість 
майна і не зобов’язаний його придбати, зго-
ден його придбати. 

Ринковий портфель — це портфель, 
який складається з усіх цінних паперів, у 
якому частка кожного відповідає його від-
носній ринковій вартості. Відносна ринкова 
вартість активу дорівнює його сукупній рин-
ковій вартості, поділеній на суму сукупних 
ринкових вартостей всіх активів.

Ринок капіталів — фінансовий ринок, 
на якому обертаються цінні папери зі стро-
ком обігу понад одного року. 

Ринок корпоративного контролю — 
операції на фондовому ринку з купівлі та 
продажу великих пакетів акцій, в результаті 
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яких відбувається зміна власників акціонер-
них компаній.

Ринок праці — система правових, 
соціально-трудових, економічних та органі-
заційних відносин, що виникають між особа-
ми, які шукають роботу, працівниками, про-
фесійними спілками, роботодавцями та їх 
організаціями, органами державної влади у 
сфері задоволення потреби працівників у за-
йнятості, а роботодавців — у найманні пра-
цівників відповідно до законодавства.

Рисдаг — 1) парламент у Швеції; 2) бу-
динок парламенту у Швеції.

Рівень безробіття — показник, який 
характеризує стан ділової активності. Визна-
чається відношенням кількості безробітних 
до загального числа зайнятих у господарстві.

Рівень бідності — рівень доходу, що за-
безпечує прожитковий мінімум. Визначаєть-
ся або у вигляді співвідношення з середнім 
доходом у країні, або з допомогою методу 
прямого розрахунку.

Рівень володіння корпоративними 
правами юридичної особи — відносини 
щодо володіння корпоративними правами 
юридичної особи між такою юридичною осо-
бою та її учасниками. Якщо всі учасники 
юридичної особи є фізичними особами, така 
юридична особа має лише один рівень воло-
діння корпоративними правами.

Рівень економічного розвитку — 
стан економіки країни у певний історичний 
момент. Є узагальнюючим поняттям і харак-
теризується кількома групами показників: 
виробництвом сукупного валового внутріш-
нього продукту (ВВП), матеріальних благ, 
національного доходу на душу населення; 
структурою суспільного виробництва (част-
ка промисловості і сільського господарства; 
питома вага виробництва засобів виробни-
цтва); кількісним і якісним рівнем зайнятос-
ті населення; рівнем використання природ-
них ресурсів; організацією та ефективністю 
виробництва (рівень продуктивності праці, 
якість продукції тощо).

Рівень життя — рівень добробуту насе-
лення, споживання благ і послуг, сукупність 
умов і показників, що характеризують міру 
забезпечення основних життєвих потреб лю-
дей.

Рівень зайнятості — показник, який 
характеризує стан використання трудових 
ресурсів; визначається відношенням кіль-
кості зайнятих до загальної кількості пра-
цездатних.

Рівень конформності — ступінь відпо-
відності якості товарів, продукції, послуг ви-
значеним (заявленим) характеристикам.

Рівень цін — середньозважена ціна, за 
яку куплені готові товари, послуги, цінні па-
пери в даний проміжок часу.

Рівне виборче право — принцип ви-
борчої системи, що передбачає наявність та-
ких умов: кожен виборець повинен володіти 
однаковим числом голосів (найчастіше од-
ним, іноді — більш, наприклад, у ФРН ви-
борцю надаються два голоси: перший — для 
виборів депутатів по виборчому округу, дру-
гий — для виборів у бундестаг по земельно-
му списку); має кожен депутат представляти 
(приблизно) однакове число виборців; не-
припустимо поділ виборців на розряди (ку-
рії) за майновою, національною, релігійною 
чи іншою ознакою.

Рівні можливості — уявлення, тісно 
пов’язане із стверджувальною дією; рівні 
можливості створюють задля досягнення 
представницької державної служби (бюро-
кратії), що значною мірою залежить від од-
наковості доступу різних суспільних груп 
до державної служби. Здебільшого створю-
ють урядові програми, покликані сприяти 
забезпеченню рівних можливостей на дер-
жавній службі для тих частин населення, 
які внаслідок історичних причин недостат-
ньо представлені, а саме: для жінок, членів 
сформованих меншин, інвалідів та абори-
генних народів.

Рівність — 1) якісне поняття, що вико-
ристовується в економічній науці в розумін-
ні “рівність доходів”, “майнова рівність”, 
“рівність можливостей” тощо, щоб акценту-
вати наявність рівності або нерівності у ста-
ні окремих соціальних груп населення; 
2) математична рівність, рівняння.

Рівність кінцевого результату — 
принцип у менеджменті, згідно з яким той 
самий результат може бути отриманий різ-
ними способами за різних початкових умов.

Рівновага економічна — стан еконо-
мічної системи, ринку, що характеризується 
збалансованістю, врівноваженням двох різ-
носпрямованих факторів. Напр., рівновага 
попиту і пропозиції, виробництва і спожи-
вання, доходів і витрат. Р. е. може бути не-
стійкою, короткотерміновою або стійкою, 
довгостроковою.

Рівновага ринкова — досягнення ста-
більності ринкової кон’юнктури, коли обсяг 
і структура попиту на товари і послуги зба-
лансована з обсягом і структурою пропози-
ції товарів і послуг.

Рівноважна ціна — ціна товару, що 
встановлюється на ринку при досягненні 
рівноваги між попитом і пропозицією цього 
товару.

Рівноважна ціна
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Рівнозначна посада — посада держав-
ної служби, що належить до однієї групи 
оплати праці з урахуванням юрисдикції дер-
жавного органу.

Рід — первинний виробничий, соціаль-
ний та етнічний колектив людей у докласо-
вому суспільстві, що засновується та існує 
здебільшого на кровно-родинних зв’язках.

Ріелтор (англ. realtor) — агент з прода-
жу нерухомості, торговець нерухомістю.

Різниця базисна — різниця між ціною 
на реальний товар на біржі і ціною 
ф’ючерсного контракту.

Різниця на пільговому тарифі — ви-
граш, отриманий за рахунок сплати пільго-
вого мита.

Різниця податкова — сума податкової 
недоплати або переплати, що створюється в 
організаціях, які сплачують податок за се-
редніми процентами.

Рілля — найважливіша частина земель-
них угідь, що використовується для вирощу-
вання с.-г. культур (зернових, технічних, ово-
чевих, кормових та ін.). На території України 
Р. становить понад 80 % усіх с.-г. угідь. Площа 
Р. збільшувалася завдяки розорюванню сте-
пів і одночасному обезлісненню. Проте значні 
масиви Р. були з часом зменшені внаслідок 
забудови під промислові об’єкти, будівлі, до-
роги та водоймища. Майже вся Р. відведена 
під посівну площу. Розміщення Р. нерівномір-
не, залежно від природних умов. 

Рісторно — відрахування страховиком 
частки страхової премії в разі скасування до-
говору внаслідок настання обставин, що да-
ють йому на це право. Така ситуація виникає 
при подвійному страхуванні тоді, коли стра-
ховик не знав про раніше укладену таку саму 
угоду.

Річ — об’єкт власності. Р. може відчужу-
ватися (продаватися) або успадковуватися. 
У цивільному праві гроші й цінні папери та-
кож визнаються річчю.

Річний баланс — один із видів бухгал-
терського звітного балансу підприємства, 
фірми, компанії, що містить баланс доходів і 
видатків, прибутків і збитків тощо.

Річний звіт — документ, що є звітом під-
приємства, фірми, компанії про фінан сово-
господарську діяльність за рік. Подається 
державним органам, зокрема податковій ін-
спекції, а також розглядається акціонерами 
на річних зборах. Крім форм вста нов леної 
бухгалтерської звітності, Р. з. супроводжуєть-
ся аналітичною запискою, в якій вказуються 
причини окремих недоліків, джерела надхо-
дження і напрями витрат коштів, шляхи роз-
витку бізнесу тощо.

Рішення — 1) правовий акт управління, 
який приймається з важливих питань і в 
більшості випадків має нормативний харак-
тер. Рішення — це заключний акт у процесі 
розгляду, розв’язання певних управлінських 
питань, а тому містить конкретні відповіді 
щодо їх вирішення; 2) нормативний акт роз-
порядчого характеру, що приймається орга-
нами місцевого самоврядування з метою 
розв’язання найбільш важливих питань, що 
належать до їх компетенції.

Рішення про місцевий бюджет — 
нормативно-правовий акт Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим чи відповідної 
місцевої ради, виданий в установленому по-
рядку, що затверджує місцевий бюджет та 
визначає повноваження відповідно Ради мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вої державної адміністрації або виконавчого 
органу місцевого самоврядування здійсню-
вати виконання місцевого бюджету протя-
гом бюджетного періоду.

Рішення управління — прийняття ке-
рівником у процесі здійснення ним функцій 
управління рішення стосовно конкретних 
організаційно-економічних завдань для досяг-
нення поставленої перед організацією мети.

Робота — 1) вид і місце трудової діяль-
ності людини; 2) здійснення трудової діяль-
ності, виконання людиною певного кола за-
вдань, доручень.

Робота надурочна — робота, яка вико-
нана понад встановлений робочий час. У 
трудовому законодавстві передбачений пе-
релік виняткових випадків, коли надурочні 
роботи дозволяються, в інших випадках ад-
міністрація не має права застосовувати таку 
працю. Р. н. має оплачуватись у підвищено-
му розмірі. Відмова робітника без поважних 
причин від Р. н., що проводиться у встанов-
леному порядку, розглядається як порушен-
ня трудової дисципліни.

Робота сезонна — робота, яка викону-
ється у певні періоди року, сезони, що 
пов’язано з природними, кліматичними умо-
вами (напр., збирання грибів, стрижка овець 
тощо).

Роботодавець — власник підприєм-
ства, установи, організації незалежно від 
форми власності та виду діяльності або упо-
вноважений ним орган чи фізична особа, яка 
відповідно до законодавства використовує 
найману працю.

Робоча мова — мова, офіційно визначе-
на для спілкування, листування, опрацюван-
ня інформації, створення документації під 
час різноманітних міжнародних зустрічей: 
конгреси, симпозіуми, конференції, семіна-
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ри тощо. Наприклад, ООН використовує 
шість офіційних Р. м. (англійську, арабську, 
іспанську, китайську, російську, французь-
ку), хоча її секретаріат має дві робочі мови — 
англійську та французьку (резолюція 2 (I) 
від 1 лютого 1946 р.). Рада Європи визнає 11 
“офіційних і робочих мов”, однак лише 
французька, англійська, рідше німецька, є 
мовами спілкування.

Робоча сила — сукупність фізичних і 
духовних здібностей людини, що використо-
вується нею у процесі виробництва матері-
альних благ, здатність до праці; головний 
елемент виробництва. Особливість Р. с. по-
лягає в тому, що вона здатна створювати і 
створює більшу вартість, ніж витрати для її 
відтворення у формі оплати праці з ураху-
ванням її кількості та якості.

Робоче місце — місце (приміщення), 
на якому працівник постійно чи тимчасово 
перебуває у процесі трудової діяльності і яке 
визначене, зокрема на підставі трудового до-
говору (контракту).

Робочий день — кількість годин на добу, 
протягом яких працівник виконує службові 
обов’язки на підприємстві, в установі або ор-
ганізації (див. також “Ненормований робо-
чий день”, “Неповний робочий день”).

Робочий період — тривалість робочого 
часу, потрібного для перетворення вихідної 
сировини на готовий продукт. Р. п. може 
дуже коливатися в різних галузях виробни-
цтва залежно від технологічних, організацій-
них, природних та інших умов виробництва 
(від кількох хвилини до кількох років).

Робочий тиждень — встановлена зако-
ном для робітників і службовців тривалість 
робочого часу в годинах протягом календар-
ного тижня. Середня тривалість Р. т. при 
п’яти робочих днях становить 40 годин. Для 
багатьох робітників і службовців, які мають 
скорочений робочий день, тривалість п’яти-
денного й шестиденного Р. т. становить 36 і 
менше годин.

Робочий час — встановлена законом 
тривалість перебування працівника на під-
приємстві, в установі, організації з метою ви-
конання службових обов’язків. Р. ч. поділя-
ється на час роботи і час перерв на особисті 
потреби, які не входять до робочого часу. Бу-
вають також перерви організаційно-техніч-
ного характеру.

Робочий час і час відпочинку дер-
жавного службовця. Тривалість робочого 
часу державного службовця становить 40 го-
дин на тиждень. Для державних службовців 
установлюється п’ятиденний робочий тиж-
день з двома вихідними днями.

Родичі — особи, пов’язані між собою 
кровною спорідненістю і походять один від 
іншого або від загального предка. Спорідне-
ність є основним елементом більшості сі-
мейних правовідносин. Родичами є прадід 
(прабаба), дід (баба), батько (мати), син (до-
чка), онук (онука), правнук (правнука), бра-
ти і сестри, дядька (тітки), племінники (пле-
мінниці) та ін. Класифікація родинних від-
носин має важливе юридичне значення.

Розвиток (англ. development — розви-
ток; зростання; розширення, еволюція; ство-
рення; подія; поліпшення, удосконалення) — 
особливий тип незворотних, поступальних, 
цілеспрямованих змін складних системних 
об’єктів, що пов’язано з їх структурним та 
функціональним оновленням, поліпшенням, 
зростанням, удосконаленням, перетворен-
ням у “своє” якісно нове. Р. є незворотна, 
спрямована зміна матерії та свідомості. Ця 
зміна може бути як еволюційною, так і рево-
люційною. Еволюційна зміна — процес три-
валих, поступових, незначних змін та по-
етапного переходу на вищі стадії Р. із успад-
куванням попередніх елементів; також 
синонім поступового Р. Революційна зміна в 
широкому розумінні — раптовий перехід від 
однієї стадії Р. до другої; принципова зміна в 
якійсь сфері; у вужчому розумінні — ради-
кальна зміна суспільної структури, політич-
ного устрою, державної влади, економічної 
системи; як правило, насильницька, пов’я-
зана з примусом і збройною боротьбою, іноді 
у формі мирного процесу. Визнається мож-
ливим не тільки прогресивний, а й спадний, 
регресивний Р., хоча думки науковців з цьо-
го приводу не є одностайними. Відмінності 
між еволюцією та Р. більшість фахівців 
пов’язує з тим, що еволюція здійснюється 
сама собою, переважно під впливом зовніш-
ніх факторів, а Р. — шляхом активних люд-
ських дій з перебудови внутрішніх процесів. 
На необхідності визнання відмінностей між 
Р. та зростанням наголошував Й. Шумпетер. 
Р. супроводжується якісними змінами, а 
зростання приводить до збільшення насе-
лення і багатства. Лауреат Нобелівської пре-
мії С. Кузнец, який досліджував історію еко-
номічного зростання розвинених країн, вва-
жає, що зростання суспільного продукту 
може і не привести до поліпшення умов 
життя населення. Тому Р. досягається тоді, 
коли виробництво товарів і послуг за раху-
нок використання ефективних технологій та 
інноваційних методів управління виперед-
жає збільшення чисельності населення, що 
забезпечує зростання його добробуту. З по-
гляду автора найбільш точну характеристи-

Розвиток



580

ку поняття Р. дає відомий економіст Р. Нурє-
єв, який стверджує, що це комплексний про-
цес, який включає глибокі зміни основних 
факторів у соціально-економічній, політич-
ній, інституціональній сферах, інфраструк-
турі, технологіях, освіті. Значну увагу ви-
вченню процесу Р. приділяв і відомий укра-
їнський економіст М. Туган-Барановський. 
Він вважав необхідним для прогнозування 
майбутнього виявляти тенденції Р. та умови, 
за яких вони здійснюються. Під Р. у загаль-
ному розумінні мається на увазі вся сукуп-
ність економічних, соціальних, політичних і 
духовних процесів, наслідком яких є якісні 
перетворення в суспільстві. У вузькому ро-
зумінні — це, насамперед, принципові зміни 
в соціальній сфері: суспільних відносинах, 
соціа льній структурі, інституціях і процесах, 
тобто це якісні перетворення, що ведуть до 
зміни певного типу суспільства, основ соці-
ального порядку і соціальної системи в ціло-
му. Передумови розвитку — це сукупність 
природних та суспільних ресурсів і можли-
востей, здатних спричинити соціальний про-
грес. Можливість і необхідність розвитку — 
не одне й те саме. Тут слід розрізняти необ-
хідні та достатні передумови. Необхідні 
передумови створюють можливість Р., але не 
обов’язково його незворотність. Остання по-
требує додаткових чинників, у т. ч. і 
суб’єкти вного вибору суспільством власної 
історичної перспективи, а отже, можливих 
напрямів подальшого руху. Достатні переду-
мови — це вагоміший чинник. Вони зумов-
люють високу ймовірність саме зазначеного 
вибору, чіткіше окреслюють історичну пер-
спективу, вимогливіші до людських дій саме 
в якомусь певному напрямі, визначаючи цін-
нісні орієнтації та історичний вибір. Достат-
ні передумови — це сукупність засобів роз-
витку. Тому вони більш дієві, мобільні і ви-
значальні. Необхідними, але недостатніми 
передумовами розвитку є географічне сере-
довище, населення і виробництво.

Розвиток соціально-політичний — 
процес удосконалення, поліпшення, прогре-
су суспільства. Розвиток передбачає перехід 
від простого до складного, від нижчого до 
вищого тощо. Серед важливих атрибутів  
Р. с.-п. можна виокремити: спрямованість 
(наявність певного континууму змін, устале-
ного ряду якісно різних станів); усталеність, 
відчутність зворотності кількісних і якісних 
змін; закономірність, тобто необхідний ха-
рактер. Розвиток суспільства здійснюється 
шляхом реформ і революцій. В історії 
суспільно-політичної думки існують три 
підходи до визначення критерію розвитку: 

по-перше, підвищення моральності людини, 
суспільної моралі, духовності суспільства 
(Гесіод, Сократ, Платон, середньовічні тео-
софи й сучасні християнські та інші релігій-
ні філософи); по-друге, розвиток знань, нау-
ки, освіти, виховання (Ж. Кондорсе, А. Тюр-
го, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, О. Конт); 
по-третє, розвиток наук, техніки й техноло-
гій (Д. Белл, З. Бжезинський, О. Тоффлер). 
На розвиток суспільства впливають кілька 
типів змін: природні (органічні зміни приро-
ди та зміни, що стимулюються соціогене-
зом); демографічні (є функцією природних 
й соціальних змін і справляють істотний 
зворотний вплив на природу і соціальне се-
редовище); зміни у виробничій сфері (забез-
печують природне стимулювання суспільно-
го прогресу); зміни в системі управління 
(розвиток управління від елементарних 
форм у родині до сучасних державних струк-
тур); зміни в соціальній організації (з одного 
боку, спрямовані на вдосконалення тради-
ційних зв’язків, а з другого — такі, що сприя-
ють виникненню нових видів зв’язків між 
ними, їх організаційному встановленню); 
зміни в межах соціальної структури (зміни в 
кожній складовій суспільства); зміни в духо-
вній сфері (зміни у світосприйнятті та ідео-
логії). Розвитку суспільства притаманні за-
кони прискорення історії, ущільнення істо-
ричного часу. З плином часу змінюється 
статусний портрет суспільства — сукупність 
усіх статусів, що існують у певний історич-
ний час у певної країни. У примітивному 
суспільстві статусів було не більше 20, у су-
часному лише професійних статусів налічу-
ється майже 40 тис., сімейно-родинних — по-
над 200, політичних, релігійних, економіч-
них — кілька сотень. Коли йдеться про 
розвиток політичний (поняття ввів у науко-
вий обіг у 50-х pоках XX ст. американський 
соціолог Т. Парсонс), то цей процес уявля-
ється як така зміна (або набуття) якостей і 
характеристик політичної системи, що дає 
змогу останній адаптуватися до нових умов 
соціально-політичного життя. Політичний 
розвиток супроводжується істотною зміною 
структури й характеру політичних відносин, 
механізмів функціонування елементів полі-
тичної системи, а також характеру її взаємо-
дії із зовнішнім середовищем. У зв’язку з 
цим слід звернути увагу на перехід від тота-
літаризму, авторитаризму до демократії як 
на загальну тенденцію до розвитку цивіліза-
ції, формування й розвитку громадян, су-
спільства, домінування загальнолюдських 
цінностей, політичний плюралізм тощо. 
Ядром поняття “Розвиток” є оцінний компо-
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нент. Тому, оцінюючи будь-які соціально-
полі тичні процеси як розвиток (“прогрес”), 
ми фіксуємо лише одну грань їх реального 
буття. Хоча зрозуміло, що розвиток будь-
якого інституту завжди супроводжується 
різними наслідками. Практика трансформа-
ційних процесів у сучасній Україні дає бага-
то прикладів таких амбівалентних змін.

Розвиток суспільний — тип змiн у 
суспiльствi, що супроводжується переходом 
суспiльних вiдносин до якiсно нового стану. 
Р. с. є наслiдком взаємодiї великої сукупностi 
суспільних процесiв, основою яких є 
цiлеспрямована дiяльнiсть людей та різно-
манітних організацій. Загальний механiзм 
Р. с. полягає у виникненнi нових потреб у 
рiзних сферах суспiльного життя та пошуку 
можливостей їх задоволення. Новi потреби 
постiйно виникають як наслiдок виробничої 
та iншої продуктивної дiяльностi людей, а 
тому пов’язанi з пошуком та винайденням 
нових засобiв працi, спiлкування, організацiї 
суспiльного життя, розширенням та погли-
бленням обсягу наукового знання, усклад-
ненням форм і механiзмів творчої дiяльностi 
людей. Залежно вiд активностi суб’єктiв 
дiяльностi розрiзняють дві основнi форми 
Р. с. — еволюцiйну та революцiйну. 
Еволюцiйна форма — це повiльнi, поступовi 
кiлькiснi змiни в соцiальнiй системi або її еле-
ментах, революцiйна — якiснi зрушення в 
усiх суспiльних структурах, що здiйснюються 
шляхом докорiнної перебудови суспiльних 
вiдносин i соціальних iнститутiв. Важливу 
роль у забезпеченнi стабiльностi Р. с. 
вiдiграють суспільні реформи та стратегічне 
управління. Передбачуванi змiни, нововве-
дення та перетворення стимулюють Р. с. 
Саме тому полiпшення системи суспільного 
управлiння на основi демократичних су-
спiльних вiдносин забезпечує найкращi ре-
зультати у вдосконаленні суспiльства та 
прискореннi його розвитку. Історично пер-
шою фундаментальною спробою пояснення 
головних чинників виникнення й роз-
в’язання суперечностей Р. с. була апеляція 
до розуму — як до людського, так і до боже-
ственного. Ідеї правлять світом — вважала 
більшість дослідників розвитку соціуму до-
марксистського періоду. Науковці виходили 
з того, що в суспільстві діють люди, наділені 
свідомістю й волею. Оскільки це так, то ідей-
ні мотиви діяльності людей є визначальни-
ми чинниками Р. с. Представники релігійної 
філософії головний чинник суспільно-
історичного розвитку вбачають у божествен-
ному розумі, географічні детерміністи 
(Ш. Монтеск’є, Т. Бокль, Л. Мечников, 

Г. Плеханов) — у географічному середовищі. 
О. Богданов у “Курсі політичної економії” 
пояснює розвиток продуктивних сил і су-
спільства зростанням народонаселення, а 
К. Каутський вбачає головний чинник су-
спільного прогресу у розвитку пізнання й 
науки. М. Вебер визначальним чинником  
історії виводить своєрідний дух епохи (дух 
капіталізму), К. Маркс — спосіб виробни-
цтва матеріальних благ. Сучасні західні 
філософи-технократи апелюють до техніки 
й технології. Класичний екзистенціалізм  
(Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, М. Хайдеггер) під-
креслюють роль творчої свободи особистос-
ті. Персоналісти (М. Бердяєв, Л. Шестов, 
Е. Муньє, Лакруа) обґрунтовують значення 
особистості як первинної реальності й най-
вищої духовної цінності, вершиною якої є 
Бог. Кожен із зазначених чинників є суттє-
вим і необхідним, тобто визначальним у Р. с. 
Оскільки визначальними є всі чинники, то 
поняття їх визначальності втрачає сенс. 
Йдеться про суперечливе поєднання впливу 
різноманітних чинників, які міняються міс-
цями за тих чи інших конкретно-історичних 
умов і відіграють визначальну або підпоряд-
ковану роль. Діалектика суспільного розви-
тку полягає в тому, що всі ці чинники такою 
ж мірою мають визначальний характер, як і 
не мають його. Їх визначальність є величи-
ною змінною. Багато в чому вона залежить 
від збігу історичних обставин, які хоч і тво-
ряться людьми, все ж не охоплюються по-
вною мірою їхньою свідомістю й волею. 
Саме тому до визначення суспільних пріо-
ритетів потрібно підходити конкретно-
історично. Роль чинників Р. с. є не абсолют-
ною, а відносною. Абсолютними є лише 
людська праця, діяльність, суспільне вироб-
ництво, основу якого становить виробни-
цтво матеріальних благ, що забезпечують 
безпосереднє життя людини та суспільства. 
Діяльність є способом існування соціально-
го. Без діяльності немає соціального або ж 
воно існує у невідомих нам формах. Діяль-
ність становить сутність соціального спосо-
бу буття людини у світі. Безумовно, вона 
опосередкована свідомістю (ідеальним), має 
розгалужений характер і здійснюється на 
основі матеріального виробництва, що забез-
печує життя необхідними матеріальними 
благами.

Розголошення державної таємни-
ці — один із злочинів проти безпеки держа-
ви. Полягає у розголошенні відомостей, що 
становлять державну таємницю, особою, 
якій вона була довірена або стала відома по 
службі або роботі, якщо ці відомості стали 

Розголошення державної таємниці
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надбанням інших осіб, при відсутності ознак 
державної зради.

Роздержавлення економіки — процес 
приватизації частини державної власності, пе-
редання ряду повноважень державних органів 
підприємствам, розвитку приватного підпри-
ємництва, заміни верти ка льних зв’язків гори-
зонтальними.

Розділ майна — розділ майна, що нале-
жало одному власникові або перебувало в 
загальній власності, на частини, що належа-
тимуть окремим приватним власникам. 
Здійснюється розподіл, як правило, в нату-
ральній формі або кожному учаснику розді-
лу виплачується грошовий еквівалент його 
частки.

Роздріб — 1) товар, що продається (ку-
пується) поштучно або у невеликій кількос-
ті; 2) дрібноштучний продаж товару для осо-
бистого чи сімейного споживання.

Роздрібна торгівля — підприємницька 
діяльність, пов’язана з торгівлею товарами 
(в тому числі за готівковий розрахунок, а та-
кож з використанням платіжних карт) на 
основі договорів роздрібної купівлі-продажу. 
До даного виду підприємницької діяльності 
не належить реалізація підакцизних товарів, 
продуктів харчування і напоїв, у тому числі 
алкогольних, як в упаковці і розфасовці ви-
робника, так і без такої упаковки та розфа-
совки, в барах, ресторанах, кафе та інших 
об’єктах організації ресторанного бізнесу, а 
також продукції власного виробництва (ви-
готовлення).

Роздрібна ціна — ціна, за якою прода-
ються (купуються) товари в роздрібній тор-
гівлі. Дорівнює оптовій ціні плюс витрати, 
пов’язані з роздрібною торгівлею.

Роз’єднаний інкременталізм — метод 
ухвалення урядових постанов, який ґрунту-
ється на тій засаді, яка не має чіткої логічної 
процедури для ухвалення інкрементальних 
постанов. Інкременталісти вдаються до ряду 
стратегій на кшталт спрощення проблем. 
Це — гнучкий метод вироблення політики 
завдяки інкременталізму, тобто радше через 
незначні (інкрементальні) кроки у вирішенні 
конкретних проблем, ніж завдяки програмі 
радикальних реформ. Вибір роблять поміж 
тісно пов’язаних альтернатив, що суттєво не 
відрізняються від попередньої політики, і без 
оцінки всіх можливих наслідків.

Розіграш призового фонду лоте-
реї — процедура, яка проводиться організа-
тором лотереї або за його дорученням опера-
тором лотереї з використанням лотерейного 
обладнання, яка заснована на принципі ви-
падкового визначення виграшів і за допомо-

гою якої визначаються учасники, які вигра-
ли, а виграші підлягають виплаті, передачі 
цим учасникам.

Розкриті резерви — резерви і фонди, 
створені або збільшені за рахунок нерозподі-
леного прибутку та оприлюднені у фінансо-
вій звітності банку.

Розміщені цінні папери — цінні папе-
ри акціонерного товариства, відчужені ним 
на користь інших осіб у порядку, встановле-
ному законодавством.

Розміщення виробництва — 1) термін 
економічної географії, що характеризує роз-
поділення за регіонами виробничих об’єктів 
різних галузей господарства; 2) розподілення 
замовлення на виробництво складного виро-
бу за різними підприємствами; 3) струк тура 
багатопрофільного виробництва великої га-
лузі, корпорації, компанії.

Розміщення цінних паперів — відчу-
ження цінних паперів у визначений про-
спектом емісії цінних паперів спосіб.

Розпис бюджету — документ, в якому 
встановлюється розподіл доходів, фінансу-
вання бюджету, повернення кредитів до бю-
джету, бюджетних асигнувань головним роз-
порядникам бюджетних коштів за певними 
періодами року відповідно до бюджетної 
класифікації.

Розписка — документ, скріплений під-
писом особи, яка дала розписку, який є під-
твердженням того, що ця особа отримала 
від іншої гроші, речі, матеріальні цінності 
тощо і зобов’язується їх повернути. Р., яка 
правильно оформлена і нотаріально завіре-
на, може бути одним із доказів факту пере-
дання цінностей, але в багатьох випадках не 
є достатньою основою для вимоги їх повер-
нення.

Розпорядження — нормативно-право-
вий акт управління, що видається одноосо-
бово керівником органу виконавчої влади у 
межах наданої йому компетенції, що деталі-
зує конкретні шляхи і способи вирішення 
питань оперативного характеру, який є 
обов’язковим до виконання підпорядкова-
ними об’єктами державного управління.

Розпорядник бюджетних коштів — 
бюджетна установа в особі її керівника, упо-
вноважена на отримання бюджетних асигну-
вань, взяття бюджетних зобов’язань, довго-
строкових зобов’язань за енергосервісом та 
здійснення витрат бюджету.

Розпорядник персональних да-
них — фізична чи юридична особа, якій во-
лодільцем персональних даних або законом 
надано право обробляти ці дані від імені во-
лодільця.

Роздержавлення економіки
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Розпорядник рахунка у цінних па-
перах — фізична особа, уповноважена влас-
ником рахунка у цінних паперах або керую-
чим рахунком у цінних паперах підписувати 
розпорядження щодо цінних паперів.

Розпорядчий документ — документ, 
що містить розпорядження на здійснення 
певних господарських або комерційних опе-
рацій (наказ, розпорядження тощо).

Розпорядчі методи управління — ме-
тоди, що ґрунтуються на вертикальних гос-
подарських зв’язках і вертикальній системі 
управління. Суть їх полягає в тому, що вищі 
відомства дають розпорядження підпоряд-
кованим ланкам. Р. м. у. характерні для пла-
нової централізованої, командної економіки.

Розпуск парламенту — в парламентар-
них державах, а також в республіках зміша-
ного типу — один з основних елементів кон-
ституційного механізму здійснення держав-
ної влади. Право розпуску парламенту 
(оголошення дострокових парламентських 
виборів) належить голові держави. (Консти-
туції відповідних держав зазвичай чітко ви-
значають перелік випадків і умов, за яких 
можливий розпуск парламенту.

Розрахунки за правочинами щодо 
цінних паперів — урегулювання взаємних 
зобов’язань за правочинами щодо цінних па-
перів шляхом переказу коштів та/або пере-
казу цінних паперів та/або переказ/списан-
ня/зарахування прав на цінні папери та прав 
за цінними паперами та/або припинення 
зобов’язань за результатами неттінгу.

Розрахунки за принципом “постав-
ка цінних паперів проти оплати” — ме-
ханізм розрахунків за правочинами щодо 
цінних паперів, під час якого переказ цін-
них паперів та/або переказ прав на цінні 
папери та прав за цінними паперами відбу-
вається одразу після відповідного переказу 
коштів.

Розрахунки у цінних паперах — пе-
реказ цінних паперів та/або переказ/списан-
ня/зарахування прав на цінні папери та прав 
за цінними паперами, що здійснюється в по-
рядку, встановленому законом.

Розрахункові банківські операції — 
рух грошей на банківських рахунках, здій-
снюваний згідно з розпорядженнями клієнтів 
або в результаті дій, які в рамках закону при-
звели до зміни права власності на активи.

Розрахунково-клірингова діяль-
ність — діяльність з визначення взаємних 
зобов’язань щодо угод з цінними паперами 
та розрахунків за ними. Здійснюється ви-
ключно депозитаріями на підставі відповід-
ного дозволу ДКЦПФР.

Розроблення плану — опрацювання 
стратегічного задуму, формулювання цілей, 
аналіз ресурсних можливостей, шляхів і спо-
собів досягнення цілей, обґрунтування ви-
браного варіанта дій, підготовка, обговорен-
ня, прийняття планових, проектних, про-
грамних документів.

Розроблення стратегії маркетингу — 
створення попередньої стратегії маркетингу 
на основі схваленої розробки задуму товару.

Розробник проекту регуляторного 
акта — регуляторний орган або інший ор-
ган, установа, організація, особа чи група 
осіб, уповноважених розроблювати або орга-
нізовувати, спрямовувати та координувати 
діяльність з розроблення проекту регулятор-
ного акта.

Розсекречування матеріальних но-
сіїв секретної інформації — зняття в 
установленому законодавством порядку об-
межень на поширення та доступ до конкрет-
ної секретної інформації шляхом скасування 
раніше наданого грифу секретності докумен-
там, виробам або іншим матеріальним носі-
ям цієї інформації.

Розстрочка — спосіб оплати товарів і 
послуг, за якого платіж здійснюється не в 
повній сумі, а частинами, у наперед визначе-
ні строки. Є найпоширенішим за продажу 
товарів у кредит. При розстрочці платежу 
продавець стає кредитором, а покупець — 
позичальником.

Розтрата — протизаконне використан-
ня матеріальних або грошових коштів осо-
бою, якій вони надані в розпорядження, не 
за призначенням, а в особистих цілях, що 
приводить до втрати цих коштів для первин-
ного власника. При своєчасному і повному 
поверненні розтрачених коштів кримінальну 
справу проти розтратника зазвичай не пору-
шують.

Розумний строк — найкоротший строк 
розгляду і вирішення адміністративної спра-
ви, достатній для надання своєчасного (без 
невиправданих зволікань) судового захисту 
порушених прав, свобод та інтересів у 
публічно-правових відносинах.

Розширене відтворення — повторен-
ня процесу виробництва у збільшеному об-
сязі. Процес Р. в. послідовно проходить чо-
тири стадії — виробництво, розподіл, обмін і 
споживання. З кожним повторенням проце-
су виробництва відтворюється і примножу-
ється валовий внутрішній продукт.

Розширення роботи — здебільшого це 
накидання працівникам більшої кількості 
схожих завдань із сподіванням, що праця 
стане менш одноманітною і це збільшить за-

Розширення роботи
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цікавленість працівника, а відтак — підви-
щить продуктивність.

Рол-овер (англ. rollover — відновлен-
ня) — 1) продовження терміну кредиту за 
допомогою його технічного погашення і од-
ночасного відновлення шляхом надання но-
вого кредиту; 2) переказ коштів з однієї фор-
ми інвестицій в іншу.

Рольова напруга — це протиріччя між 
уявленнями людини щодо виконання певної 
ролі й умовами, в яких їй доводиться цю 
роль виконувати, або коли особистість має 
виконувати роль, що не відповідає ні її нави-
чкам, ні інтересам, ні внутрішнім установ-
кам. Наприклад, студент прагне підготувати 
реферат, але бібліотеку закрили на ремонт, 
або людину змушують голосувати на вибо-
рах, але вона цього не хоче. 

Рольовий конфлікт — ситуація, 
пов’язана з необхідністю задовольняти су-
перечливі вимоги однієї або кількох соціаль-
них ролей.

Рольовий набір — сукупність соціаль-
них ролей, які відповідають певному статусу. 
Так, статус студента передбачає виконання 
ним ролі слухача в аудиторії, виконавця ла-
бораторних робіт, старости, практиканта 
тощо.

Роялті (англ. royalty — королівські при-
вілеї) — 1) періодичні виплати продавцеві за 
право користування предметом ліцензійної 
угоди; 2) плата за право розроблення і видо-
бутку природних ресурсів.

Рубрика — 1) заголовок, передній роз-
діл у часопису, газеті; 2) розділ, підрозділ, 
переднє узагальнене слово чого-небудь.

Русвуд — назва типового чартеру для 
перевезення лісу з портів Білого моря.

Руська трійця — громадсько-культурне 
угруповання демократичного спрямування, 
що сформувалося серед української студент-
ської молоді Львівського університету і вихо-
ванців греко-католицької духовної семінарії у 
в 1830-х роках Очолювали Р. т. М. Шашке-
вич, І. Вагилевич і Я. Головацький. Напрям 

діяльності визначався ідеями романтизму. 
Зрушення в бік національного аспекту пояс-
нюється загальними світоглядними позиція-
ми романтиків з Р. т., які свій суспільний іде-
ал шукали передусім у галузі національної 
історії й словесності. Діячі Р. т., наслідуючи 
приклад літературних сил Наддніпрянської 
України, ідеологів слов’ян ського відроджен-
ня, прагнули сприяти піднесенню освітнього 
рівня та пробудженню національної свідо-
мості галичан, щоб прислужитися відро-
дженню національного життя українського 
народу та входження його в коло вільних і 
культурних націй Європи, насамперед 
слов’янських. Цьому вони присвятили всю 
свою багатогранну діяльність: збирацьку, до-
слідницьку, видавничу й публіцистичну в га-
лузі народознавства, фолькло ристики, мо-
вознавства, джерелознавства, літературоз-
навства, журналістики, педагогіки, а також 
літера турно-художню та перекладацьку 
творчість.

Рутина — побоювання нового, консерва-
тизм, облудливість дотримання шаблону.

Рутинер — людина бездумна, безініціа-
тивна, яка діє за шаблонами.

Рухомість — майнові цінності, безпосе-
редньо не пов’язані з землею і не прикріпле-
ні до неї (на противагу нерухомості). До Р. 
належать речі, що можуть переміщатись без 
істотної зміни їх властивостей (гроші, цінні 
папери, цінні речі тощо), а також майно, що 
здатне рухатись (транспорт, худоба).

Ручна поклажа — товари, що належать 
громадянам і переміщуються через митний 
кордон України разом з цими громадянами 
або уповноваженими ними особами без 
оформлення багажних чи інших перевізних 
документів.

Рядові історичні забудови — сукуп-
ність рядових об’єктів історико-культурної 
спадщини, які не мають самостійної істо-
рико-культурної цінності, але візуально фік-
сують просторовий каркас історичних ареа-
лів історичних населених місць.

Рол-овер
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Саботаж (фр. sabotage) — 1) свідоме, 
навмисне невиконання або недбале виконан-
ня своїх службових чи інших обов’язків; 
2) прихована протидія здійсненню небажа-
них заходів.

Сальдо (італ. saldo — розрахунок, зали-
шок) — 1) різниця між грошовими надхо-
дженнями і витратами за певний період 
часу; 2) залишок по дебету або кредиту при 
укладенні рахунку, що переноситься на 
нову сторінку. По рахунках, застосовува-
ним в бухгалтерському обліку, сальдо ви-
значається щомісяця за станом на перше 
число. 

Самовпевненість — риса особистості й 
особливість поведінки, що характеризують-
ся наданню своєму “Я” надмірної значущості 
в системі міжособистісних відносин чи в 
конкретній діяльності.

Самоврядування — самостійність ор-
ганізованої соціальної спільноти в управлін-
ні власними справами. Самоврядування 
адміністративно-територіальних одиниць 
нази вається місцевим самоврядуванням.

До системи місцевого самоврядування 
належать:

• територіальна громада;
• сільська, селищна, міська рада;
• сільським, селищний, міський голова;
• виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради;
• староста.
Самозвіт — психологічний метод дослі-

дження, що передбачає аналіз власної діяль-
ності та її результатів (на відміну від методу 
самоспостереження, спрямованого на фікса-
цію явищ свідомості).

Самооподаткування — форма залу-
чення на добровільній основі за рішенням 
зборів громадян за місцем проживання ко-
штів населення відповідної території для фі-
нансування разових цільових заходів соці-
ально-побутового характеру.

Самоосвіта — це система набуття і під-
вищення рівня знань шляхом самостійного 
опанування знань та вмінь, одержання про-
фесії й спеціальності. Самоосвіта набуває 
легітимності шляхом перевірки та оцінюван-
ня знань за системою екстернату.

Самооцінювання — вид оцінювання, 
яке здійснюють самі виконавці проекту чи 
програми. Таке оцінювання спрямоване на 
характеристику програмних процесів і до-
сягнутих результатів.

Саморегулівна організація — непри-
буткове об’єднання фінансових установ, 
створене з метою захисту інтересів своїх 
членів та інших учасників ринків фінансо-
вих послуг, та якому делегуються відповід-
ними державними органами, що здійснюють 
регулювання ринків фінансових послуг, по-
вноваження щодо розроблення і впрова-
дження правил поведінки на ринках фінан-
сових послуг та/або сертифікації фахівців 
ринку фінансових послуг. Законами України 
з питань регулювання ринків фінансових 
послуг можуть бути передбачені додаткові 
повноваження, які можуть делегуватися са-
морегулівним організаціям.

Саморегуляційні професії — деякі 
професіональні організації одержують від 
місцевих законодавчих органів право конт-
ролювати своїх власних членів. Йдеться про 
такі професії, як медицина, право та бухгал-
терська справа. Професіональні організації в 
цих та інших сферах допускають майбутніх 
членів до професії і дисциплінують тих чле-
нів, які не дотримуються встановлених норм 
професійної поведінки.

Самосвідомість — вище вираження 
свідомості людини, що виявляється в усві-
домленні та переживанні нею системи уяв-
лень про себе, властиві їй соціальні відноси-
ни, потреби, мотиви діяльності, сутності. У 
психології поняття С. розвивається в межах 
“Я”-концепції.

С

Самосвідомість
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Самостійне врегулювання конфлік-
ту інтересів. Особи, уповноважені на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, прирівняні до них особи, у яких 
наявний реальний чи потенційний конфлікт 
інтересів, можуть самостійно вжити заходів 
щодо його врегулювання шляхом позбавлен-
ня відповідного приватного інтересу з на-
данням документів, що підтверджують це, 
безпосередньому керівнику або керівнику 
органу, до повноважень якого належить 
звіль нення/ініціювання звільнення з поса-
ди. Позбавлення приватного інтересу має 
виключати будь-яку можливість його прихо-
вування.

Самоуправство — 1) злочин проти по-
рядку управління, що виражається в само-
вільному (з порушенням встановленого за-
коном або іншим нормативно-правовим ак-
том порядку) вчинення дій, правомірність 
яких оспорюється організацією або громадя-
нином, якщо такими діями заподіяно істот-
ну шкоду; 2) правопорушення, що виража-
ється в самовільному, всупереч встановлено-
му законом або іншим нормативно-правовим 
актом порядку, здійснення свого дійсного 
або можливого права, що не завдало істотної 
шкоди громадянам або юридичним особам.

Санація (лат. sanatio — лікування, оздо-
ровлення) — система фінансових і кредит-
них заходів, спрямованих на поліпшення фі-
нансового становища підприємств, що зна-
ходяться під загрозою банкрутства, 
реорга нізаційних процедур, коли власником 
підприємства-боржника, кредиторами чи ін-
шими особами надається фінансова допомо-
га підприємству-боржнику. Підставою для 
проведення С. є наявність реальної можли-
вості відновити платоспроможність підприє-
мства-боржника.

Санітарні правила — нормативні акти, 
що встановлюють критерії безпеки і (або) 
нешкідливості для людини факторів середо-
вища її проживання і вимоги до забезпечен-
ня сприятливих умов його життєдіяльності. 
Обов’язкові для дотримання всіма держав-
ними органами, юридичними особами неза-
лежно від їх підпорядкованості та форм 
власності, посадовими особами та громадя-
нами.

Санкція (лат. sanctio — найсуворіша по-
станова) — твердження, дозвіл чого-небудь 
вищою інстанцією. 

Сатисфакція (лат. satisfactio — задово-
лення) — форма міжнародно-правової відпо-
відальності, що виражається в тому, що 
держава-порушник надає задоволення по-
страждалій державі. Видами С. є: вираз 

жалю, публічне вибачення, покарання ви-
нних, надання особливих почестей потерпі-
лому державі і т. п. Їх застосування залежить 
від заподіяної шкоди і конкретної політич-
ної ситуації.

Світова організація торгівлі (СОТ) — 
міжнародна організація, створена в 1994 р. на 
базі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 
(ГУТТ), підписаного в 1947 р., і що вступив в 
силу в 1948 р. Всього в СОТ беруть участь 
понад 150 держав. Основні завдання, прого-
лошені в Угоді, — лібералізація зовнішньої 
торгівлі, зниження митних тарифів, відмова 
від кількісних обмежень імпорту, усунення 
дискримінації, а також проведення інших 
торгово-політичних заходів на бага то сто-
ронній основі. Основною формою діяльності 
СОТ (ГУТТ) є проведення тарифних конфе-
ренцій і консультацій щодо зниження тариф-
них бар’єрів та інших перешкод у торгівлі  
(т. зв. “Раунди” переговорів).

Світовий банк — один з 14 спеціалізо-
ваних установ ООН, група з трьох міжна-
родних фінансових інститутів, що включає в 
себе Міжнародний банк реконструкції і роз-
витку (МБРР), Міжнародну фінансову кор-
порацію (МФК), Міжнародної асоціації роз-
витку (MAP), кожен з яких має статус само-
стійної спеціалізованої установи ООН.

Світська держава — конституційно-
правова характеристика держави, що озна-
чає відділення церкви від держави, розмежу-
вання сфер їх діяльності. 

Свідоцтво — 1) документ, що підтвер-
джує який-небудь факт, що має юридичне 
значення, або право особи; 2) титул, що під-
тверджує право володіння частиною капіта-
лу фірми.

Свідоцтво про знерухомлення імен-
них цінних паперів — документ депози-
тарного обліку, який видається реєстроутри-
мувачем депозитарній установі та є підтвер-
дженням перереєстрації іменних цінних 
паперів, випущених в документарній формі, 
з власника цінних паперів на депозитарну 
установу як номінального утримувача або 
перереєстрації цінних паперів з одного номі-
нального утримувача на іншого номінально-
го утримувача в системі реєстру власників 
іменних цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію — доку-
мент встановленого зразка, який видається 
організаціям, зареєстрованим як юридичні 
особи, компетентним державним органом.

Свобода віросповідання — одна з 
основних особистих свобод людини, що 
включає право індивідуально або спільно з 
іншими сповідувати будь-яку релігію, віль-

Самостійне врегулювання конфлікту ...
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но вибирати, мати і поширювати релігійні 
переконання і діяти відповідно до них. 

Свобода друку — конституційно перед-
бачене особисте право людини й політичне 
право громадянина вільно засновувати дру-
ковані засоби масової інформації вільно ви-
давати й поширювати будь-яку друковану 
продукцію, прямо не заборонену законом.

Свобода маніфестації — одна з осно-
вних конституційних політичних свобод 
громадян, можливість проводити демонстра-
ції, ходи, мітинги, пікети і здійснювати будь-
які інші виступи під відкритим небом (все це 
охоплюється терміном “маніфестація”). У 
демократичних державах до маніфестацій, 
крім простих пікетів, зазвичай застосовуєть-
ся повідомний порядок, причому влада може 
заборонити маніфестації в місцях, що мають 
важливе значення для нормального функці-
онування міського транспорту, і запропону-
вати проведення їх в інших місцях.

Свобода слова — одне з основних осо-
бистих прав людини і політичних прав гро-
мадян, складова більш загального права, що 
отримала назву “свобода інформації”. С. с. 
являє собою можливість публічно (усно, 
письмово, з використанням засобів масової 
інформації) висловлювати свою думку (дум-
ки). Зокрема, в більшості держав світу 
забороняється використовувати свободу 
слова для закликів до насильницького пова-
лення законної державної влади, розголо-
шення державної та іншої захищеної зако-
ном таємниці, для підбурювання до 
вчинення злочинів, для розпалювання наці-
ональної, расової, релігійної та іншої ворож-
нечі, образ та наклепів на інших осіб, пося-
гання на суспільну мораль і моральність. 
Перелік обмежень свободи слова може бути 
розширений в період дії режимів надзвичай-
ного або воєнного стану.

Свобода совісті — одна з демократич-
них свобод установлена й гарантована Кон-
ституцією України. Можливість для кожної 
людини діяти відповідно до власних пере-
конань, згідно з велінням совісті, не пору-
шуючи при цьому соціальних норм, які іс-
нують у су спільстві. Законодавство Украї-
ни визначає С. с. як добровільний вибір 
людини сповідувати будь-яку релігію або 
не сповідувати ніякої, забороняє розпалю-
вати ворожнечу й ненависть у зв’язку з ре-
лігійними віруваннями.

Своп — цивільно-правова угода про 
здійснення обміну потоками платежів (го-
тівкових або безготівкових) чи іншими акти-
вами, розрахованими на підставі ціни (коти-
рування) базового активу в межах суми, ви-

значеної договором на конкретну дату 
платежів (дату проведення розрахунків) 
протягом дії контракту.

Свопінг — одночасний продаж і подаль-
ша купівля цінних паперів, що здійснюється 
з метою уникнення сплати податків, які до-
водиться платити при тривалому володінні 
цінними паперами.

Сегрегація (лат. segregatio — відділен-
ня) — різновид дискримінації, який полягає у 
фактичному чи юридичному відокремленні в 
межах одного суспільства тих суспільних 
груп, які вирізняються за расовими, гендер-
ними, соціальними, релігійними чи іншими 
ознаками, та в подальшому зако нодавчому 
обмеженні їхніх прав.

Секвестр — пропорційне зниження дер-
жавних видатків щомісячно за всіма стаття-
ми бюджету протягом часу, який залишився 
в поточному фінансовому році. С. не підля-
гають захищені статті бюджету.

Секретар (лат. secretarius — учасник та-
ємних нарад) — 1) обраний або призначений 
керівник громадської організації чи держав-
ної установи; 2) особа, яка веде протокол 
зборів; 3) працівник, який веде діловодство, 
листування особи, організації, установи.

Секретар сільської, селищної, місь-
кої ради. Секретар сільської, селищної, 
міської ради працює в раді на постійній 
основі. Секретар ради обирається радою з 
числа її депутатів на строк повноважень 
ради за пропозицією відповідного сільсько-
го, селищного, міського голови. Секретар 
сільської, селищної, міської ради не може су-
міщати свою службову діяльність з іншою 
посадою, у тому числі на громадських заса-
дах, займатися іншою оплачуваною (крім 
викладацької, наукової і творчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської та суд-
дівської практики із спорту) або підприєм-
ницькою діяльністю.

Секта — релігійна організація, яка від-
кидає цінності решти суспільства і вимагає 
“навернення у свою віру”, а також виконан-
ня відповідних ритуалів.

Сектор — структурний підрозділ цен-
трального органу виконавчої влади, очолю-
ваний завідувачем, утворюється у складі від-
ділу у разі необхідності відокремлення вико-
нання більш важливих та перспективних 
завдань від поточних, з чисельністю не менш 
як два працівники.

Секуляризація (від лат. secularis — 
світський) — процес, за якого вірування у 
надприродне і пов’язані з ними ритуали під-
даються сумніву, а інститут релігії втрачає 
свій соціальний вплив. Це також явища і 
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процеси, які характеризуються звільненням 
з-під контролю: а) духовенства як соціальної 
групи, б) церкви як соціального інституту, 
в) віри як морально-регулюючої сили.

Семінар — організаційна форма управ-
лінської діяльності, метою якої є підвищен-
ня ділової кваліфікації і надання методич-
них консультацій з питань законодавства та 
управлінської діяльності державних служ-
бовців.

Сепаратизм (фр. separatisme) — одна з 
найнебезпечніших для будь-якої держави 
тенденцій в суспільно-політичному житті 
країни. Суть полягає у прагненні розчлену-
вати єдину державу на ряд нежиттє здатних 
псевдодержавних утворень (розчленування 
єдиної держави є звичайною метою практич-
но всіх воєн, що ведуться проти цієї держави 
ворожими державами).

Середній строк інкасації — середній 
строк отримання платежів за боргами за 
продані товари та послуги.

Середньозважена вартість капіта-
лу — середня величина з необхідної прибут-
ковості інвестицій за різними джерелами ін-
вестиційних ресурсів, зважена за питомою ва-
гою кожного з них у загальній сумі інвестицій.

Середньозважена ціна капіталу — ви-
ражена у процентах ціна капіталу корпорації, 
яка відбиває витрати, пов’язані з його фінан-
суванням. Розраховується як середній показ-
ник, зважений виходячи з частки кожного 
джерела фінансування в загальній їх сумі.

Середовище — зовнішні сили, що впли-
вають на організації, хоча самі організації 
неспроможні контролювати їх. Щодо дер-
жавних організацій або бюрократій, такими 
зовнішніми силами можуть бути законодав-
ці або виборці, фінансові обмеження еконо-
міки, органи державного регулювання, полі-
тичні організації. Вивчення С. організації 
допомагає з’ясувати, чи організації контро-
люють себе, чи їх контролює середовище. Гі-
потеза про вирішальний вплив середовища 
може означати, що на членів організації 
впливає їхнє сприйняття середовища, проте 
на організацію можуть впливати і чинники, 
незалежні від суб’єктивного сприйняття ад-
міністрації.

Сертифікат (лат. sertum — правильно і 
facere — робити; фр. certificat; англ. 
certificate) — 1) посвідчення, письмове свід-
чення на право користування, володіння 
чим-небудь або на вчинення будь-яких опе-
рацій; 2) письмовий фінансовий документ, 
свідоцтво, яке засвідчує факт внесення його 
власником певної суми грошових коштів; 
3) фінансовий документ, який засвідчує, що 

володар його є власником конкретних акцій, 
облігацій, паю чи інших цінних паперів. Ви-
дається власнику замість самих цінних папе-
рів; 4) позикове фінансове зобов’язання дер-
жавних органів, різновид облігацій. Випус-
кається зазвичай невеликими купюрами, 
розміщується серед дрібних і середніх влас-
ників (наприклад, ощадний сертифікат); 
5) документ, що підтверджує реєстрацію ак-
ціонерної компанії у відповідних державних 
фінансових органах; 6) вкладне свідоцтво 
кредитної установи про депонування в ньо-
му грошових коштів, яке засвідчує право 
вкладника на отримання депозиту (депозит-
ний сертифікат); 7) документ, що засвідчує 
якість товару (сертифікат якості, відповід-
ності); 8) свідоцтво, яке засвідчує пробу до-
рогоцінних металів; 9) у зовнішньоторго-
вельній практиці — документ, що підтвер-
джує ті чи інші параметри товару, необхідні 
для акцепту (згоди на оплату); 10) страхо-
вий сертифікат — містить умови договору 
страхування і замінює страховий поліс; 
11) документ, що свідчить про наявність у 
його власника певних знань й умінь.

Сертифікат відповідності — доку-
мент, що видається в установленому поряд-
ку уповноваженим на це державними орга-
нами виконавчої влади по стандартизації, 
метрології та сертифікації для підтверджен-
ня відповідності об’єкта вимогам технічних 
регламентів, положенням стандартів або 
умовам договорів.

Сертифікат походження товару 
(сертифікат про походження товару) — 
торговими палатами або аналогічними уста-
новами видається свідоцтво, яке засвідчує, 
що даний імпортований товар виготовлений 
в даному місці.

Сертифікат фонду операцій з неру-
хомістю — цінний напір, що засвідчує пра-
во його власника на отримання доходу від 
інвестування в операції з нерухомістю. 

Сертифікат цінного папера — бланк 
цінного папера, який видається власникові 
цінного папера (цінних паперів) і містить 
визначені законодавством реквізити та на-
зву цінного папера і засвідчує право влас-
ності на цінний папір.

Сертифікат якості — супровідний до-
кумент, свідоцтво, яке засвідчує відповід-
ність товару показникам якості, технічним 
характеристикам, вимогам безпеки для жит-
тя і здоров’я людей, навколишнього природ-
ного середовища, передбаченим умовами до-
говору; зазвичай видається підприємством-
виробником або експортером. Іноді сторони 
домовляються про надання сертифікатів різ-
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них контрольних і перевірочних установ, ін-
ститутів, палат мір і ваг та інших організацій.

Сертифікація (лат. sertifico) — 1) фор-
ма здійснюваного органом по сертифікації 
підтвердження відповідності об’єктів вимо-
гам технічних регламентів, положенням 
стандартів або умовам договорів; 2) проце-
дура отримання сертифіката.

Сесія ради. Сільська, селищна, міська, 
районна у місті (у разі її створення), район-
на, обласна рада проводить свою роботу се-
сійно. Сесія складається з пленарних засі-
дань ради, а також засідань постійних комі-
сій ради. С. р. скликається за необхідності, 
але не менш одного разу на квартал, а з пи-
тань відведення земельних ділянок та надан-
ня документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності — не рідше ніж 
один раз на місяць. С. р. є повноважною, 
якщо в її пленарному засіданні бере участь 
більше половини депутатів від загального 
складу ради.

Симбіоз (від грец. sуmbīosis — спільне 
життя) — близьке співтовариство між різни-
ми спільнотами (соціальними групами, ін-
ститутами, організаціями та ін.), які можуть 
набувати різних форм залежно від природи 
відносин між ними і від того, корисні ці від-
носини або шкідливі, але які врешті-решт 
стають вигідними для обох партнерів, а інко-
ли й необхідними. Відомі три форми C. — 
мутуалізм, комменсалізм і паразитизм. Му-
туалізм — це відносини, які корисні для обох 
сторін; комменсалізм — це відносини, які ко-
рисні для однієї сторони й байдужі для дру-
гої; паразитизм — це коли відносини шкід-
ливі для однієї сторони й корисні для іншої. 
Природі відомі численні приклади симбіо- 
тичних відносин, від яких виграють обидва 
партнери. У земній біосфері загальна ко- 
ристь відносин має велике значення для ро-
зуміння еволюції, яка може принести швид-
ку і значну вигоду. На початку ця допомога 
використовується односторонньо у формі 
паразитизму, але потім завдяки взаємному 
пристосуванню ці відносини можуть стати 
взаємно корисними і навіть необхідними. У 
природі спостерігаються всі перехідні схо-
динки між радикальним паразитизмом і 
фактичним злиттям організмів. З огляду на 
суспільні відносини С. — це простір діяльно-
го єднання зі здоровими силами суспільства, 
оздоровлення та перетворення. Ідея С. вини-
кла у зв’язку з пошуком гармонійних і вод-
ночас динамічних способів залучення сукуп-
ного потенціалу для знаходження найбільш 
ефективніших рішень реалізації вже як існу-
ючих проектів (пропозицій), так і потенцій-

них. Задум такий, що реалізація одного про-
екту автоматично допомагає реалізації ін-
ших, що входять до нього.

Символ — елемент узгодженого набору 
матеріальних предметів, використовуваних 
для представлення знаків.

Символ політичний (symbol political) — 
символ, який функціонує у практиках реалі-
зації влади. Символ (від давньогрец. 
symbolon — знак, сигнал, прикмета) у широ-
кому значенні — поняття, що фіксує здат-
ність матеріального об’єкта, події, образу ви-
ражати у контексті соціокультурних шкал 
ідеальний зміст, відмінний від його безпосе-
реднього чуттєво-тілесного буття. Символ 
має багаторівневу структуру. Його складови-
ми є знак (зовнішня форма символу) та зна-
чення (його ідеальний зміст), взаємодія яких 
і розкриває символ як феномен. Символ є од-
нією з перших форм комунікації. Поєднуючи 
в єдине ціле різні плани реальності (матері-
альне і духовне, об’єктне та суб’єктне, раціо-
нальне й ірраціональне), символ створює 
власну смислову перспективу, розуміння та 
інтерпретація якої потребує оперування ко-
дами різного рівня. Доречно підкреслити, що 
символ — не суто матеріальний об’єкт. Він є 
породженням духовної культури. Саме тому 
він існує і діє в контексті певного соціокуль-
турного простору. В політиці символи висту-
пають як значущі феномени політичної сис-
теми і виконують свою функцію як предмети 
і дії, що умовно вказують на конкретні полі-
тичні смисли. Політичний символ є колек-
тивно значущим феноменом, адже його носі-
єм є суспільна свідомість. Існує багато кла-
сифікацій політичних символів, зокрема 
виділяють символи-ідеї (контент, лозунг, де-
віз, метафора, неологізм тощо), символи — 
дії (офіційна церемонія, парад, демонстрація 
тощо), символи-об’єкти (герб, прапор, емб-
лема, архітектурна споруда, пам’ятник 
тощо), символи-персони (видатні постаті на-
ціональної історії, відомі державні діячі, по-
літичні лідери тощо). Політичній культурі 
кожної країни притаманні власні П. с., су-
купність яких складає політичну символіку. 
Як квінтесенція політичних ідеалів і ціннос-
тей політична символіка є потужним інстру-
ментом їх пропаганди й утвердження, за до-
помогою якої в суспільстві створюються 
нові соціальні зв’язки, формується почуття 
єдності та залученості до соціально-полі-
тичного процесу. Поєднання у символі двох 
начал: того, що означає (символізує), і того, 
що означається (символізується), та їх по-
слідовне дистанціювання задають основні 
функції символу.
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Символи державного управління (від 
грец. σύμβολον — знак, сигнал, прикмета, 
ознака) — предмети, явища, істоти, процеси й 
відносини, абстрактні поняття, що набувають 
властивостей знаків, є елементами комуніка-
цій і за певних соціокультурних умов забезпе-
чують осмислення легітимності й структуро-
ваності системи державного управління та як 
засіб соціального управління впливають на 
стан і розвиток суспільних процесів, свідо-
мість, поведінку й діяльність соціальних груп 
і окремих осіб. С. д. у. є органічним поєднан-
ням державних символів (Державний Пра-
пор, Державний Герб, Державний Гімн), сим-
волів державної влади (булава, штандарт 
Президента, будинок державної адміністра-
ції, посада в системі державної служби, ієрар-
хія органів державного управління та ін.) та 
символів власне державно-управлінського 
процесу (визначити пріоритети, провести на-
раду, підписати указ, особисто проконтролю-
вати виконання рішення, вручити державну 
нагороду тощо). З погляду державного управ-
ління символ варто розглядати як полісеман-
тичний і полі- функціональний знак, що є 
елементом комунікацій і носієм певної ідеї та 
за відповідних соціокультурних умов може 
справляти певний вплив на стан і розвиток 
суспільних процесів, свідомість, поведінку та 
діяльність особи і громадянина, виступаючи 
засобом соціального управління.

Символічний інтеракціонізм (від 
англ. іnteraction — взаємодія) — напрям соці-
ології, який зосереджується на вивченні со-
ціальних взаємодій (інтеракцій) в їх симво-
лічному вираженні (мові, жестах тощо). Ви-
ходить із позиції, що індивіди поводяться з 
речами згідно із смислом, який ці речі мають 
для них, і що смисл речей виявляється у 
процесі соціальної взаємодії. Виникає як 
альтернатива до функціоналізму.

Синдик (гр. syndikos — захисник, за-
ступник) — в ряді зарубіжних держав (Іта-
лія, Мексика та ін.) — глава міського або об-
щинного самоврядування. Є виконавчим ор-
ганом муніципальної ради.

Синдикат (нім. syndikat) — 1) об’єднан-
ня підприємств, що випускають однорідну 
продукцію, створене в інтересах організації 
колективного збуту такої продукції через 
єдину торговельну мережу, а також колек-
тивних закупівель для учасників С.; 2) група 
інвестиційних дилерів, які спільно гаранту-
ють покупку і розміщення нових випусків 
цінних паперів, що погодилася купити но-
вий випуск цінних паперів для поширення 
між інвесторами; 3) назва профе сійних спі-
лок в деяких країнах, наприклад, у Франції.

Синергія — 1) перевага, що виникає, 
коли організація розвиває нові види діяль-
ності, використовуючи наявні можливості; 
2) ефект, що досягається в результаті 
об’єднан ня двох або більше взаємодоповню-
ючих видів діяльності.

Система гарантування вкладів фі-
зичних осіб — сукупність відносин, що ре-
гулюються законом, суб’єктами яких є 
Фонд, Кабінет Міністрів України, Націо-
нальний банк України, банки та вкладники.

Система заслуг — система, в якій ді-
яльність персоналу оцінюють радше на 
основі знань, навичок і здібностей наявних 
працівників чи претендентів на робоче міс-
це, ніж на підставі таких чинників, як осо-
бистість чи політична належність. С. з. 
складається з об’єктивних правил, проце-
дур і технологій, що спираються на певні 
принципи.

Система корпоративного контро-
лю — сукупність видів контролю господар-
ської діяльності корпорації з боку власників. 
Контроль за діяльністю корпорації здійсню-
ється як ззовні, так і зсередини. 

Система корпоративного управлін-
ня — це організаційна модель, за допомогою 
якої компанія представляє і захищає інтере-
си своїх інвесторів.

Система права — внутрішня організа-
ція права, що полягає в єдності й погодже-
ності правових приписів певної держави.

Система прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального 
розвитку. Складається з: прогнозів еконо-
мічного і соціального розвитку України на 
середньо- та короткостроковий періоди; про-
гнозів розвитку окремих галузей економіки 
на середньостроковий період; загальнодер-
жавних програм економічного, соціального 
розвитку, інших державних цільових про-
грам; прогнозів економічного і соціального 
розвитку Автономної Республіки Крим, об-
ластей, районів та міст на середньостроко-
вий період; програм економічного і соціаль-
ного розвитку Автономної Республіки 
Крим, областей, районів та міст на коротко-
строковий період.

Система управління авторитарна — 
система управлінської діяльності, в основі 
якої — абсолютизація принципу єдинона-
чальності і заперечення колегіальних (ко-
лективних) методів прийняття рішень. Ха-
рактеризується намаганням керівника скон-
центрувати у своїх руках повноваження і 
відповідальність. Психологічно впливаючи 
на працівників, керівник покладається ви-
ключно на формальний авторитет посади, на 

Символи державного управління 
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примус. Це система жорстких наказів і роз-
поряджень, яка не допускає заперечень і 
власної думки підлеглих. Стосунки в колек-
тиві характеризуються підвищеною агресив-
ністю працівників у ставленні один до одно-
го і водночас більш залежною і покірною по-
ведінкою. Такий стиль управління негативно 
позначається на морально-психологічному 
кліматі, призводить до значного зниження 
ініціативи, самоконтролю і відповідальності 
працівників. Використання авторитарних 
методів управління виправдано лише у ви-
няткових ситуаціях (криза, надзвичайні об-
ставини або занадто низький рівень вико-
навської і трудової дисципліни в організації 
тощо).

Система (стиль) управління демо-
кратична — сукупність найбільш харак-
терних і стійких методів вирішення типо-
вих завдань і вироблення управлінських рі-
шень з урахуванням особливостей взаємодії 
посадових осіб, підлеглих керівникові, що 
характеризується колегіальністю у керівни-
цтві. Особливостями системи (стилю) 
управління демократичного є делегування 
повноважень з утриманням ключових пози-
цій у лідера. Управління прийняттям рі-
шень розподілено за рівнями на основі 
участі, потоки інформації йдуть активно в 
обох напрямах. Посилюються особисті 
обов’язки щодо виконання роботи через 
участь в управлінні. Слабкими аспектами 
системи (стилю) управління демократично-
го є те, що прийняття рішень потребує зна-
чного часу, грамотного лідера і досвідчених 
підлеглих. Си стема (стиль) управління де-
мократична у сучасних умовах є найефек-
тивнішою. Це зумовлено зростанням ролі 
особистості в епоху науково-технічного 
прогресу. З огляду на це для керівників усіх 
рівнів важливим є постійний зв’язок з під-
леглими: вивчення їхніх ідей, увага до їхніх 
духовних запитів, прагнень, максимальне 
врахування “Я” людини, допомога праців-
никам у реалізації їхніх цілей, особистих за-
вдань тощо.

Системна теорія — теорія, в основі якої 
лежить проста ідея, що організація стано-
вить систему, яка відрізняється від її середо-
вища. Вона є системою, оскільки її частини 
взаємопов’язані. Система реагує на стимули 
середовища і завдяки зворотному зв’язку 
дістає інформацію про вплив своїх реакцій. 
Із системною теорією пов’язані закриті та 
відкриті системи. Закриті системи: теорія за-
критих систем схильна зосереджуватися на 
стабільності (рівновазі), механізмах контро-
лю й передбачуваних реакціях. Відкриті сис-

теми: як зовнішню, так і внутрішню діяль-
ність відкритої системи розглядають із по-
правкою на невизначеність.

Системно важливий банк — банк, що 
відповідає критеріям, встановленим Націо-
нальним банком України, діяльність якого 
впливає на стабільність банківської системи.

Ситуативна теорія — продовження те-
орії невизначеності, згідно з якою найкра-
щий стиль лідерства — наслідок дії низки 
чинників, пов’язаних з характерними риса-
ми лідера, характерними рисами членів гру-
пи й станом середовища.

Сільський, селищний, міський голо-
ва є головною посадовою особою територі-
альної громади відповідно села (добровіль-
ного об’єднання в одну територіальну грома-
ду жителів кількох сіл), селища, міста. 
Обирається відповідною територіальною 
громадою на основі загального, рівного, пря-
мого виборчого права шляхом таємного го-
лосування в порядку, визначеному законом, і 
здійснює свої повноваження на постійній 
основі. Строк повноважень сільського, се-
лищного, міського голови, обраного на чер-
гових місцевих виборах, визначається Кон-
ституцією України. Сільський, селищний, 
міський голова очолює виконавчий комітет 
відповідної сільської, селищної, міської 
ради, головує на її засіданнях. Повноважен-
ня сільських, селищних, міських голів мо-
жуть бути тимчасово покладені на керівника 
відповідної військово-цивільної адміністра-
ції відповідно до Закону України “Про 
військово-цивільні адміністрації”.

Сільський, селищний, міський голова не 
може бути депутатом будь-якої ради, сумі-
щати свою службову діяльність з іншою по-
садою, в тому числі на громадських засадах, 
займатися іншою оплачуваною (крім викла-
дацької, наукової і творчої діяльності, ме-
дичної практики, інструкторської та суддів-
ської практики із спорту) або підприємниць-
кою діяльністю.

Сімейне право — сукупність правових 
норм, які регулюють особисті й пов’язані з 
ними майнові відносини громадян, що вини-
кають зі шлюбу й належності до сім’ї.

Сім’я — первинна клітинка громадян-
ського суспільства, в якій реалізується діто-
родна, виховна та інші функції суспільного 
життя; союз людей, заснований на добро-
вільному й рівноправному шлюбі.

Скалярний принцип — принцип, згід-
но з яким повноваження й відповідальність 
мають передаватися вертикально від найви-
щого рівня організації до найнижчого. Ска-
лярний принцип доповнює єдність концеп-

Скалярний принцип
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ції влади, за якою кожен підлеглий має лише 
одного начальника.

Скалярний процес (від лат. scalaris — 
ступінчастий) — процес утворення ієрархії в 
системі органів виконавчої влади — необхід-
ної умови функціонування апарату держав-
ного управління.

Скарб — зариті в землі або сховані ін-
шим способом цінності та гроші, власника 
яких встановити неможливо або він втратив 
на них право. С. відрізняється від знахідки 
тим, що був схований з волі його колишньо-
го власника. Знайдений С. є власністю дер-
жави, і його привласнення кваліфікується 
як злочин. Особа, яка знайшла С., має право 
на 25 % його вартості, крім випадків, коли 
розкопки чи пошуки цінностей входять у 
коло службових обов’язків цієї особи.

Скарга — звернення з вимогою про по-
новлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), 
рішеннями державних органів, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій, об’єднань громадян, поса-
дових осіб.

Скасування нормативно-правового 
акта — визнання нечинним цілого акта чи 
окремих його приписів, положень, що супе-
речать Конституції, законам України, іншим 
актам законодавства.

Склад Кабінету Міністрів України 
(КМУ). Посадовий склад (кількість та пере-
лік посад) новосформованого КМУ визнача-
ється Верховною Радою України за подан-
ням Прем’єр-міністра України одночасно з 
призначенням персонального складу КМУ у 
порядку, встановленому законом. До складу 
КМУ входять: Прем’єр-міністр України, 
Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-
прем’єр-міністри та міністри України. У разі 
прийняття КМУ рішення про утворення, ре-
організацію або ліквідацію мі ністер ства по-
са довий склад КМУ вважається зміненим з 
дня прийняття такого рішення. Посади чле-
нів КМУ належать до політичних посад, на 
які не поширюється трудове законодавство 
та законодавство про державну службу.

Склад Національного агентства з 
питань запобігання корупції. Національ-
не агентство є колегіальним органом, до 
складу якого входять п’ять членів. Членом 
Національного агентства може бути грома-
дянин України, не молодший тридцяти п’яти 
років, який має вищу освіту, володіє держав-
ною мовою та здатний за своїми діловими та 
моральними якостями, освітнім і професій-
ним рівнем, станом здоров’я виконувати від-
повідні службові обов’язки. Члени Націо-

нального агентства призначаються на посаду 
Кабінетом Міністрів України строком на чо-
тири роки за результатами конкурсу. Одна і 
та сама особа не може обіймати цю посаду 
понад два строки поспіль.

Склад ради — кількість депутатів, обра-
них до відповідної ради, повноваження яких 
визнано і не припинено в установленому за-
коном порядку.

Складення повноважень Кабінету 
Міністрів України (КМУ) у зв’язку з 
обранням нового складу Верховної 
Ради України (ВРУ). КМУ складає по-
вноваження перед новообраною ВРУ. Заява 
про складення повноважень КМУ подається 
Прем’єр-міністром України чи особою, яка 
виконує його повноваження, та оголошуєть-
ся на першому пленарному засіданні ново-
обраної ВРУ.

Складське свідоцтво — товаророзпо-
рядчий складський документ на пред’явника 
або іменний, що посвідчує право власності 
на товар, який зберігається на сертифікова-
ному складі.

Скрип — цінний напір, що підтверджує 
право його власника отримати від корпора-
ції згідно зі своєю часткою в акціонерному 
капіталі акції нових емісій за рахунок ре-
зервного капіталу.

Слобідська Україна (Слобожанщи-
на) — історичний регіон України, охоплює 
територію сучасної Харківщини, північні ра-
йони Донецької та Луганської областей, пів-
денний схід Сумської області. Частина ко-
лишніх слобідських земель перебуває у 
складі Бєлгородської та Курської областей 
Російської Федерації.

Служба в органах місцевого само-
врядування — це професійна, на постійній 
основі діяльність громадян України, які за-
ймають посади в органах місцевого самовря-
дування, що спрямована на реалізацію тери-
торіальною громадою свого права на місцеве 
самоврядування та окремих повноважень 
органів виконавчої влади, наданих законом.

Служба зайнятості державна — служ-
ба, яка реалізує політику зайнятості населен-
ня і забезпечує громадянам відповідні гаран-
тії. Первинною ланкою служби зайнятості 
державної є районні, міський центри зайня-
тості. Вона виконує такі функції: 1) аналізує і 
прогнозує попит і пропозиції на робочу силу, 
інформує про ринок праці; 2) веде облік віль-
них робочих місць і громадян, які звертають-
ся з питань працевлаштування; 3) надає допо-
могу у виборі відповідної роботи; допомагає  
в організації професійного навчання, перена-
вчання і підвищення кваліфікації громадян; 
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забезпечує реєстрацію безробітних і надає їм 
допомогу, у т. ч. у вигляді виплат; розробляє 
програми зайнятості та ін.

Служба надзвичайних ситуацій — 
сукупність органів управління, сил і засобів, 
призначених для вирішення завдань щодо 
попередження і ліквідації надзвичайних си-
туацій, функціонально об’єднаних в єдину 
систему, основу якої складають аварійно-
рятувальні формування.

Службова дисципліна — неухильне 
додержання присяги державного службовця, 
сумлінне виконання службових обо в’язків 
та правил внутрішнього службового розпо-
рядку.

Службова підробка — злочин проти 
державної влади та інтересів державної 
служби, що полягає у внесенні посадовою 
особою, а також державним службовцям або 
службовцем органу місцевого самовряду-
вання, який не є службовою особою, в офі-
ційні документи завідомо неправдивих відо-
мостей, а також внесення у зазначені доку-
менти виправлень, які деформують їх 
справжній зміст, якщо ці діяння скоєно з ко-
рисливої або іншої особистої зацікавленості.

Службове відрядження. Державний 
службовець може бути направлений у служ-
бове відрядження для виконання своїх поса-
дових обов’язків поза межами постійного 
місця служби, у тому числі на роботу до се-
кретаріатів міжнародних організацій, пред-
ставництв міжнародних організацій в інших 
країнах або органів влади іноземних держав 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. Строк відрядження державного 
службовця протягом одного календарного 
року не може перевищувати 60 календарних 
днів, крім випадків, визначених законодав-
ством. Направлення державного службовця 
у відрядження на більш тривалий строк 
можливе за його письмовою згодою.

Службове просування — центральна 
діяльність кадрового забезпечення, що поля-
гає у призначенні працівника державної 
служби на посаду, максимальна норма опла-
ти якої більша, ніж та, яку він мав на попере-
дній посаді.

Соціалізм (від лат. socialis – суспіль-
ний) — соціально-політичні вчення і теорії, 
які розкривають ідеал суспільного устрою, 
заснованого на суспільній власності в її різ-
номанітних формах, відсутності експлуатації 
людини людиною, рівності соціальних струк-
тур і класів, справедливому розподілі матері-
альних благ і духовних цінностей залежно 
від затраченої праці, дотримання прав та сво-
бод усіма категоріями трудящих. Споконвіч-

но трудові верстви населення різних історич-
них епох і суспільно-економічних формацій 
прагнули до побудови суспільства, в основі 
якого мають бути покладені принципи рівно-
сті, братерства, справедливості, свободи, 
щастя трудової людини. Ще з часів утопічно-
го соціалізму здійснювалися різноманітні по-
шуки побудови суспільного устрою, адекват-
ного мріям і сподіванням трудящих мас. Реа-
лізація цих планів, ідей, мрій почала 
здійснюватися з часів індустріальної епохи, 
виникнення на історичній арені робітничого 
класу, загострення форм класової боротьби 
між панівними і пригнобленими класами. 
С. — багатоаспектне поняття, котре в теорії і 
практиці одержало різноманітні судження, 
концепції, гіпотези. Найголовнішими серед 
них вважаються два підходи: марксистський 
і соціал-демократичний. Марксисти розгля-
дають С. як першу фазу, ступінь справжньо-
го, “дійсного комунізму”, де панує принцип 
організації життєдіяльності людей “від кож-
ного — за здібностями, кожному — за пра-
цею”. На цьому етапі відбувається револю-
ційний перехід від капіталістичного суспіль-
ства до соціалістичних форм реалізації 
марк систсько-ленінської теорії та її принци-
пів щодо вибудови нового суспільного 
устрою, де здійснюється ліквідація приватної 
власності й існування експлуататорських 
класів, утверджується суспільна форма влас-
ності як домінантна на засоби виробництва, 
зростає провідна роль робітничого класу в 
межах соціально-політичної єдності суспіль-
ства, утверджується єдина ідеологія — 
марксизм-ленінізм, керівною і спрямовую-
чою силою виступає Комуністична партія як 
найбільш передовий і свідомий авангард усіх 
класів і прошарків нового суспільства, здій-
снюються докорінні зміни у сфері духовно-
культурного життя та всебічного і гармоній-
ного розвитку особистості. Поступово прого-
лошені принципи С. (су спільна власність, 
відсутність експлуатації, загальність праці, 
соціальні гарантії тощо) почали втрачати со-
ціальну значущість, вони лише декларували-
ся, а в реальній дійсності панував волюнта-
ризм і свавілля, порушувалися демократичні 
засади, права і свободи громадян, панувало 
авторитарне управління, що зрештою при-
звело до компрометації соціалістичних ідеа-
лів і С. із наукової теорії перетворився в уто-
пію і скомпрометував віковічні ідеали про 
побудову справедливого демократичного 
суспільства. Одночасно С. зробив цілий ряд 
рішучих кроків по утвердженню гуманних 
ідей і цінностей, серед яких чільне місце по-
сідають соціальні права трудящих на безо-
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платну освіту, медичне обслуговування, за-
безпеченість людей роботою та її оплатою, 
створення сприятливих умов для навчання і 
виховання підростаючих поколінь, подолан-
ня всіх виявів насилля і соціального відчу-
ження, соціальної солідарності, здійснення 
гарантій для розвитку демократій тощо, які 
мають вагоме значення для поступової вибу-
дови сучасного громадянського суспільства, 
де вищою цінністю має бути вільна творча 
людина праці.

Соціальна адаптація (від лат. 
аdaptatiо — пристосування) — пристосуван-
ня індивіда до умов соціального існування, 
чи то політичне середовище, чи місце праці, 
чи культурний простір певного суспільства.

Соціальна відповідальність бізнесу 
(СВБ) — свідома, цілеспрямована концепція 
(діяльність) та відповідні зобов’язання, які 
бере на себе бізнес-еліта перед суспільством 
та державою, а також перед власниками та 
найманими працівниками, праця яких вико-
ристовується в бізнес-діяльності, за свої дії і, 
відповідно, за соціальні наслідки. СВБ є го-
ловним фактором для побудови діалогу між 
урядом, бізнес-елітою та суспільством. Сту-
пінь розвитку СВБ відображає рівень парт-
нерства між компаніями, урядовими струк-
турами та головними дійовими особами гро-
мадянського суспільства з вирішення 
соціальних проблем та прискорення розви-
тку суспільства.

Соціальна гетерогенність (від грец. 
heterogenes — неоднорідний за складом) — 
одна з можливих характеристик соціальної 
системи або спільноти, а саме її внутрішня 
неоднорідність.

Соціальна гомогенність (від грец. 
homogenes — однорідність) — одна з можли-
вих характеристик соціальної системи або 
спільноти, а саме її внутрішня цілісність і 
однорідність.

Соціальна група — сукупність індиві-
дів, що взаємодіють один з одним на основі 
очікувань кожного члена групи щодо інших, 
які усвідомлюють свою належність до певної 
групи і визнаються членами цієї групи з точ-
ки зору інших.

Соціальна держава — держава, зорієн-
тована на здійснення широкої та ефективної 
соціальної політики, яка має втілюватись у 
реальності прав людини й громадянина, в іс-
нування доступних та ефективних систем 
освіти, охорони здоров’я, соціального забез-
печення, у підтримку малозабезпечених про-
шарків населення тощо.

Соціальна диференціація — поділ 
суспільства на групи, що виникають унаслі-

док соціальної нерівності, неоднакового во-
лодіння матеріальними і духовними блага-
ми, відрізняються суспільним статусом і 
життєвими можливостями та займають різ-
не соціальне становище. Багато дослідників 
вважають, що соціальне розшарування при-
таманне будь-якому суспільству. Навіть у 
первісних племенах виділялися групи відпо-
відно до статі й віку, з притаманними їм при-
вілеями та обов’язками: тут були впливовий і 
шановний вождь та його наближені, і також 
ті, що живуть “поза законом”, знедолені. На 
наступних етапах розвитку соціальне розша-
рування ускладнювалося і ставало все більш 
очевидним. Розрізняють економічну, полі-
тичну і професійну диференціацію.

Соціальна еволюція (від лат. evolutia — 
розгортання) — перенесення еволюційних 
принципів розвитку природи (боротьби за 
виживання і природного відбору) на соці-
альні процеси. Г. Спенсер вважав, що в су-
спільстві, подібно як і у природі, розвиток 
відбувається від простих форм до складних, 
різноманітних, але пов’язаних між собою.

Соціальна ерозія — процес розхиту-
вання і розмивання устоїв суспільства: орга-
нізаційних структур, соціальних відносин і 
зв’язків; норм поведінки, цінностей, форм 
життєдіяльності, що призводить до зростан-
ня моральних навантажень на людину, соці-
альних груп та супроводжується соціальним 
стресом. С. е. відбувається під впливом різ-
них деформуючих чинників, таких, як: низь-
ка ефективність стилю керівництва, культи-
вування деформованих стилів управління; 
емоційне напруження, яке спричиняє розви-
ток негативних особистісних процесів; висо-
ка інтенсивність праці; хронічний дефіцит 
часу; виникнення і тривале існування кон-
фліктних ситуацій (напр. громадянські заво-
рушення та війни, релігійні та міжетнічні 
конфлікти); постійні та невиправдані нова-
ції, зміни, переміщення; політична неста-
більність та напруженість. Необхідність мо-
ральних вимірів політики у державі продик-
тована обставинами глобального порядку.

Cоціальна ідентифікація — усвідом-
лення групою своїх уявлень, норм, інтересів 
і проблем. Досягнення групою соціальної 
ідентифікації означає, що ці уявлення поши-
рені в групі і є досить однорідними в її ме-
жах. Крім того, про досягнення групою соці-
альної ідентифікації свідчить також сформо-
ваність у її свідомості протиставлення “нас” 
та “їх”, що є початковим етапом формування 
основ соціальної діяльності. Трансформацій-
ні процеси, які відбуваються в Україні, ха-
рактеризуються значними змінами станови-
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ща всіх соціальних груп, розпадом старих 
соціальних зв’язків та формуванням нових, 
що приводять до кардинальних змін у соці-
альному становищі груп та в соціальній 
структурі всього суспільства. Процеси 
трансформації докорінно змінили соціальну 
структуру українського суспільства, не зали-
шивши недоторканою жодну велику соці-
альну спільноту. Це змушує всі групи пере-
глядати своє соціальне становище. Пробле-
му вивчення С. і. в контексті соціо логічного 
аналізу не можна вирішити без вивчення со-
ціальної стратифікації суспільства, дослі-
дження існуючих соціально-статусних груп, 
особливостей їх становища в сучасній ситуа-
ції. Дослідження соціальної структури су-
спільства — це той необхідний фундамент, 
без якого будь-яке вивчення процесів С. і. 
виявляється таким, що не спирається на ре-
альні суспільні процеси.

Соціальна мобільність (від лат. 
mobilis  — рухомий) — рух індивідів, а часом і 
груп, між різними позиціями в ієрархії соці-
альної стратифікації. Системне вивчення 
С. м. розпочав П. Сорокін. У сучасній соціо-
логії концепція С. м. вивчає переважно кла-
сові позиції у професійній структурі су-
спільства, рухи між прошарками соціальної 
структури (мобільність вертикальна і гори-
зонтальна).

Соціальна напруженість — особливий 
стан суспільної свідомості та поведінки, спе-
цифічна ситуація сприйняття та оцінки дій-
сності, емоційний стан групи чи суспільства 
в цілому, зумовлений тиском з боку природ-
ного або соціального середовища. Основу 
С. н. складають нереалізовані потреби людей 
та соціальних груп, що викликають незадо-
воленість. Формами вияву С. н. можуть 
бути: страйки, саботаж, заколоти, масові де-
монстрації, мітинги тощо. С. н. визначається 
як певний психічний стан суспільства 
(спільноти, групи), що зумовлюється 
об’єктив ними чинниками і виявляється в ін-
дивідуальній та груповій поведінці. С. н. 
може мати мобілізаційний ефект, але це буде 
мобілізація не у формі піднесення, ентузіаз-
му, зрештою ейфорії, а у формі агресії, спря-
мованої на руйнування справжніх чи уявних 
перешкод на шляху реалізації заблокованих 
потреб і цілей. За М. Слюсаревським, струк-
тура С. н. включає: загальне невдоволення 
суб’єктів наявною в суспільстві ситуацією; 
їхнє невдоволення можливостями свого 
впливу на ситуацію; невдоволення діями тих 
персоніфікованих соціальних сил, які, за 
уявленнями суб’єктів, здатні впливати на 
ситуацію; ретроспективну оцінку минулого 

стану ситуації (чи тієї ситуації, яка їй пере-
дувала); прогнозну оцінку майбутнього ста-
ну ситуації (чи тієї ситуації, що має прийти 
їй на зміну). С. н. визначається такими чин-
никами: долученням до процесу значної час-
тини населення; змінами в су спільній свідо-
мості, що виявляються на індивідуальному 
рівні в емоційному стресі, світоглядній не-
визначенності та поширенні девіантних 
форм поведінки; збільшенням готовності до 
дій, які розглядаються як вимушена поведін-
ка, що спрямована проти існуючого суспіль-
ного ладу для досягнення бажаного стану.

Соціальна нерівність — положення, 
при якому люди не мають рівного доступу 
до соціальних благ. 

Соціальна норма — зумовлене об’єктив-
ними закономірностями суспільного розви-
тку правило поведінки (діяльності) людей, 
яке має загальний характер, виражає волю 
певної частини або всього суспільства і за-
безпечується різноманітними засобами соці-
ального впливу. С. н. має загальний характер 
і є взірцем для поведінки людей у тій чи ін-
шій ситуації, еталоном суспільних відносин. 
С. н. впливає на волю і свідомість конкрет-
ної особи, формує її соціальну поведінку, 
чим регулює дії або бездіяльність учасників 
відносин, тобто є моделлю відповідної пове-
дінки і несе інформацію про соціальні цін-
ності, порядок ставлення до людей, природи, 
держави тощо. Функцією С. н. є те, що за їх 
допомогою стає можливим правильна орієн-
тація поведінки членів суспільства відносно 
інших. На основі власних цінностей та цін-
нісних орієнтацій суспільство, держава, на-
ція чи різні соціальні групи розробляють 
систему С. н. поведінки особистості. В соціо-
логічному трактуванні С. н. — це правила 
поведінки, очікування і стандарти, що регу-
люють взаємодію між людьми та вказують 
на дозволену і недозволену поведінку у пев-
них ситуаціях.

Соціальна поляризація — поділ насе-
лення суспільства на ряд прошарків або 
груп, конфліктуючих між собою та різних за 
матеріальним становищем, ціннісними пози-
ціями і інтересами, установками та манера-
ми поведінки.

Соціальна революція — докорінний 
різкий якісний переворот у всій соціальній 
структурі суспільства; спосіб переходу від 
однієї форми соціально-політичного устрою 
до іншої. С. р. поділяються на антиімперіа-
лістичні, антиколоніальні, національно-ви- 
звольні, буржуазні та буржуазно-демокра-
тичні, народні й народно-демократичні, соці-
алістичні та ін.

Соціальна революція
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Соціальна реклама — один із найваж-
ливіших інструментів, що, формуючи відпо-
відні психологічні настанови у громадян, 
створює передумови реалізації соціальної 
політики держави. Закон України “Про ре-
кламу” визначає С. р. так: “будь-яка інфор-
мація, розповсюджувана в будь-якій формі, 
що спрямована на досягнення су спільно ко-
рисних цілей, популяризацію загальнолюд-
ських цінностей і поширення якої не має на 
меті одержання прибутку”. В більш широко-
му сутнісному сенсі С. р. являє собою один з 
типів некомерційної реклами, метою якої є 
формування певних психологічних устано-
вок, які сприяють досягненню суспільно 
значущих цілей на різних рівнях: від окре-
мих соціальних груп до масштабу суспіль-
ства в цілому. До принципово важливих ко-
мунікаційних особливостей С. р. можна 
віднести: 1) некомерційний характер кому-
ні кацій; 2) суб’єктами комунікацій С. р. най-
частіше виступають державні інститути 
(особливо ті, в обов’язок яких входить реалі-
зація соціальної політики держави), громад-
ські організації, суб’єкти підприємництва; 
3) предметом рекламування є соціально зна-
чущі ідеї, суспільні проекти, акції; 4) на від-
міну від комерційної реклами, де кінцевим 
результатом в більшості випадків є форму-
вання психологічних установок індивідуаль-
ного споживання, С. р. формує установки, 
що формують суспільне поводження індиві-
дуума; 5) певні складнощі в ідентифікації 
С. р.; 6) релятивність (відносність) суспіль-
них цілей, досягненню яких служить С. р.; 
7) серед використовуваних при розробленні 
С. р. мотивів частіше, ніж в інших типах ре-
клами, широке використання негативних 
мотивів страху й шоку; 8) С. р. більш, ніж всі 
інші типи реклами, пов’язані зі сталими в се-
редовищі одержувачів цих рекламних звер-
нень традиціями, нормами моралі й стандар-
тами суспільного поводження.

Соціальна реформа (від лат. refor-
mare — перетворювати) — політичні і соці-
альні рішення, спрямовані на подолання со-
ціальних конфліктів і проблем. На відміну 
від революцій соціальні реформи є поступо-
вими і послідовними змінами всередині пев-
ного соціального ладу, які мають на меті 
його вдосконалення.

Соціальна робота — 1) система теоре-
тичних знань та відповідна практика, яка має 
на меті забезпечення соціальної справедли-
вості шляхом підтримки найбільш соціально 
уразливих верств населення; 2) професійна 
діяльність, спрямована на допомогу, підтрим-
ку та надання соціальних послуг групам лю-

дей, які опинилися у скрутній ситуації, що 
збільшує або відновлює їх здатність до соці-
ального функціонування; 3) навчальна дис-
ципліна з професійної підготовки фахівців із 
соціальної допомоги та підтримки населення. 
Потреба в комплексній С. р. особливо зростає 
у кризові періоди, коли погіршується доля 
мільйонів людей. Держава через С. р. бере на 
себе найважливіші функції із забезпечення 
прав людини в соціальній галузі. Суть цієї по-
літики: запобігання подальшому погіршенню 
життя народу; ефективна зайнятість і обме-
ження надмірного зростання безробіття; 
створення необхідних передумов для посту-
пового поліп шен ня матеріального становища, 
умов життя різних верств і груп людей.

Соціальна роль — очікувана типова по-
ведінка людини, пов’язана з її соціальним 
статусом. Роль відображає динамічний ас-
пект статусу — це діяльність з реалізації пев-
них прав і обов’язків. Будучи членом су-
спільства, різноманітних груп і організацій, 
посідаючи в них певне місце або позицію, 
виконуючи властиві цій позиції функції, ін-
дивід тим самим виконує відповідні соціаль-
ні ролі (наприклад, глави сім’ї, викладача, 
студента депутата тощо).

Соціальна система (від грец. systhe-
ma — складене з частин, з’єднане в одне 
ціле) — складноорганізоване, упорядковане, 
цілісне утворення, що охоплює окремих ін-
дивідів і соціальні спільноти, об’єднані різ-
номанітними зв’язками і взаємовідносина-
ми, специфічно соціальними за своєю при-
родою.

Соціальна ситуація — 1) сукупність 
соціальних чинників, що впливають на пове-
дінку, почуття і уявлення індивіда або групи 
в системі взаємодії в певний період часу; 
2) стан демографічної, економічної, ресурс-
ної, екологічної, громадсько-політичної, ку-
ль турно-історичної та інших складових (со-
ціальних об’єктів) соціальної сфери терито-
ріальної громади. С. с. впливає на сукупність 
конкретних обставин у суспільно-політи-
чному житті суспільства в певний період 
часу та розвитку і є невід’ємним склад ником 
суспільно-політичного процесу. Розрізняють 
нестандартні, невизначені, неод нозначні, на-
пружені, критичні, некеровані, панічні, екс-
тремальні та інші типи С. с. С. с. середнього 
класу залежить від кількості та якості сукуп-
ності суспільних груп, що мають матеріаль-
ну чи інтелектуальну власність і за своїм 
життєвим рівнем займають проміжне стано-
вище щодо класів великих власників і на-
йманих працівників, які не мають власності. 
У сучасному суспільстві до середнього класу 
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належать: частина селянства, дрібні промис-
ловці й торговці, частина службовців, інтелі-
генції. Середній клас є соціальною силою, 
яка стабілізує соціально-економічну ситуа-
цію в державі.

Соціальна солідарність (від фр. 
solidarite — одностайність, спільність інтере-
сів) — єдність або ступінь єдності інтересів у 
суспільстві, соціальній спільноті або групі. 
Термін введений Е. Дюркгеймом, який вва-
жав, що база С. с. є різною у простих та 
складних суспільствах. У перших із них С. с. 
базується на відносинах роду, прямих 
зв’язках та спільних цінностях і є механіч-
ною солідарністю. Органічна солідарність 
властива складним суспільствам і базується 
на поділі праці та зростанні взаємозалежнос-
ті членів суспільства.

Соціальна спільність — сукупність 
причетних за однією або кількома ознаками 
(походження, сфера діяльності, місце про-
живання, спільні цілі, завдання тощо) та 
об’єднаних соціальними зв’язками індивідів.

Соціальна спільнота — це реально іс-
нуюча, емпірично фіксована сукупність ін-
дивідів, що відрізняється відносною ціліс-
ністю і виступає самостійним суб’єктом істо-
ричної і соціальної дії, поведінки. 

Соціальна справедливість — стан, що 
передбачає не лише чесний розподіл дер-
жавних послуг і можливостей, а й те, що 
люди, позбавлені можливість змагатися за 
винагороду з боку суспільства, мають одер-
жати відшкодування. Соціальна справедли-
вість набуває надто великої ваги з огляду на 
такі групи, як меншини. Законодавчі органи 
і суди виявляють особливу активність у її 
обстоюванні.

Соціальна стабільність — такий стан 
соціальної системи, який дає їй можливість 
ефективно функціонувати і розвиватися в 
умовах зовнішніх і внутрішніх впливів, збе-
рігати свою структуру та основні якісні ха-
рактеристики. С. с. забезпечує поступальний 
розвиток економіки, зберігає політичну ста-
більність суспільства. Досягнення С. с. пе-
редбачає утримання соціальних конфліктів 
на регульованому та контрольованому рів-
нях для запобігання деструктивним проце-
сам, що становлять загрозу економічному і 
політичному розвитку держави. У сучасних 
соціальних дослідженням термін “стабіль-
ність” вживається в різних значеннях: 
1) здатність системи функціонувати та роз-
виватися; 2) незмінність стану суспільства; 
3) здатність системи зберігати якісну визна-
ченість; 4) здатність зберігати рівноважний 
динамічний стан; 5) здатність системи по-

вертатися до стану рівноваги після незна-
чних змін. С. с. забезпечується соціальними 
інститутами — історично обумовленими 
формами організації спільної діяльності лю-
дей.

Соціальна стратифікація (від лат. 
stratum — прошарок) — нашарування соці-
альних груп, які відрізняються доступом до 
соціальних ресурсів. Соціальною стратифі-
кацією називають як процес розшарування, 
так і результат цього процесу.

Соціальна сфера — система життєді-
яльності суспільства, яка включає такі скла-
дові (підсистеми): систему відтворення, 
функціонування та розвитку (задоволення) 
соціальних інтересів людей, соціальних груп, 
їх соціальних цінностей (передусім соціаль-
ної справедливості), забезпечення соціальної 
безпеки (через політику доходів, систему 
оплати праці, соціальне страхування, соціаль-
ний захист, пенсійне забезпечення, соціальну 
допомогу тощо); соціальну структуру су-
спільства і передусім соціальні (соціально-
класові, соціально-трудові, сімей но-шлюбні 
та ін.) відносини; установи і підприємства со-
ціальної інфраструктури, спрямовані на на-
дання соціальних послуг (медичних, освітніх, 
культурних, побутових тощо).

Соціальне забезпечення — заходи 
матеріальної підтримки особи та сім’ї з боку 
держави і суспільства через систему нагро-
мадження та розподілу коштів соціального 
захисту, призначених на соціальну допомо-
гу, виплати по соціальному страхуванню та 
інші соціальні виплати. Уперше термін 
“С. з.” був використаний у законодавстві 
США в законі про С. з. 1935 р. Пізніше Між-
народна організація праці прийняла цей 
термін для постійного використання, оці-
нивши його як “простий і доступний для ро-
зуміння всіма одного із всеохоплюючих ви-
разів та найглибших сподівань людей усьо-
го світу”. Слід розрізняти поняття 
“соціальний захист” та “С. з.”. Поняття “со-
ціальний захист” у нашій країні набуло ши-
рокого вжитку тільки на етапі переходу до 
ринку, хоча в тій чи іншій формі соціальний 
захист населення завжди існував у суспіль-
стві. За часів радянського соціалізму всі со-
ціальні виплати здійснювалися виключно 
державою. Тому під С. з. розуміють пере-
важно державне С. з., тобто таке, яке здій-
снюється державними органами. Таким чи-
ном, С. з. позначають комплекс заходів, 
спрямованих на створення безпечного соці-
ального середовища людини, а С. з. виконує 
функцію нагромадження та розподілу ко-
штів соціального захисту.

Соціальне забезпечення



598

Соціальне замовлення (англ. social 
contract) — комплекс заходів організаційно-
правового характеру з розв’язання пріори- 
тетних соціальних проблем силами громад-
ських об’єднань (ГО) у співпраці з органами 
влади шляхом розроблення і реалізації соці-
альних проектів за рахунок бюджетних та 
інших коштів через укладення соціальних 
контрактів на конкурсній основі. У розвине-
них країнах С. з. є одним з численних меха-
нізмів взаємодії між ГО і владою як на міс-
цевому, так і на державному рівні. Так, за 
оцінками фахівців, майже третина коштів, 
які обертаються в некомерційному секторі 
США, — це кошти, що надійшли від держави 
через систему соціальних контрактів. У Ні-
меччині ця частка досягає 70 %, у Франції 
80 %. У ФРН після возз’єднання Німеччини 
значна частина соціальних установ колиш-
ньої НДР, що раніше перебувала у віданні 
державних управлінь, були передані благо-
дійним організаціям разом з персоналом, об-
ладнанням і своїми бюджетами.

Соціальне обслуговування — система со-
ціальних заходів, яка передбачає сприяння, 
підтримку і надання послуг соціальними 
службами окремим особам чи групам насе-
лення для подолання або полегшення жит-
тєвих труднощів, підтримки їхнього соціаль-
ного статусу та повноцінної життєдіяльнос-
ті. С. о. здійснюється шляхом надання 
соціальних послуг: за місцем проживання 
особи (вдома); у стаціонарних інтернатних 
установах та закладах; у реабілітаційних 
установах та закладах; в установах та закла-
дах денного перебування; в установах та за-
кладах тимчасового або постійного перебу-
вання; у територіальних центрах соціально-
го обслуговування; в інших закладах 
соці альної підтримки (догляду).

Cоціальне партнерство (англ. social 
partnership, де part — частка, party — компа-
нія, partnership — співробітництво, товари-
ство) — 1) система правових і організацій-
них норм, принципів, структур, процедур, 
спрямованих на забезпечення взаємодії між 
найманими працівниками, роботодавцями, 
державними органами влади в регулюванні 
соціально-трудових відносин на національ-
ному, галузевому, регіональному рівні та на 
рівні підприємства (організації); 2) міжсек-
торна, в т. ч. і міжнародна взаємодія, спільна 
діяльність учасників на основі погодження 
інтересів і кооперації зусиль та ресурсів для 
реалізації взаємоприйнятних цілей і задово-
лення спільних соціальних інтересів; 3) за-
снована на договірних засадах взаємодія, 
співпраця соціальних партнерів (учасників 

соціального партнерства) у діяльності, спря-
мованій на досягнення спільних цілей.

Соціальне планування (англ. social 
planning) — спосіб регулювання соціальних 
процесів у суспільстві між різними верства-
ми населення. Головним завданням С. п. є 
баланс інтересів соціальних груп до досту-
пу матеріальних і духовних засобів суспіль-
ства. Особливістю С. п. від інших способів 
регулювання соціальних принципів є те, що 
планування заздалегіть, ще до моменту 
здійснення соціа льних процесів, дає мож-
ливість представити їх рух відповідно до 
об’єктивних су спільних процесів і спряму-
вати соціальну політику держави на ста-
більний розвиток соціальних процесів за 
рахунок створення умов та організаційних 
утворень. С. п. може бути як державним так 
і недержавним.

Соціальне регулювання — регулюван-
ня, покликане служити соціальним цілям, 
хоча тут урядовий контроль має економічні 
наслідки. Будь-які форми соціального регу-
лювання наявні у таких сферах: регулюван-
ня здоров’я і безпеки (наприклад, заходи 
професійної медицини та боротьба за без-
печність споживчих товарів); захист довкіл-
ля (наприклад, регулювання, покликане об-
межувати забруднення, доконечність оціню-
вати вплив середовища); регулювання 
інформації та справедливості (наприклад, 
регулювання, спрямоване проти облудної 
реклами, захист від шахрайства); культурне 
регулювання (наприклад, регламентація те-
матики, мовне законодавство). С. р. застосо-
вують в усіх секторах економічної діяльнос-
ті, на відміну від економічного регулювання, 
тісніше пов’язаного з промисловістю.

Соціальне самопочуття — суб’єктив-
ний індикатор успішності процесу соціа-
льно-економічної адаптації населення до 
мінливої соціальної дійсності. Цей показник 
характеризує мотиваційний субстрат соці-
ального захисту, що віддзеркалює суб’єктив-
ний стан людей, детермінований соціально-
економічними факторами. С. с. відображає 
узагальнені емоційно-почуттєві реакції, 
оцінки, думки та настрої як населення краї-
ни в цілому, так і окремих його груп щодо 
різноманітних суспільних явищ, процесів та 
інститутів. С. с. дає можливість визначити 
найуразливіші точки в соціальній сфері, що 
виступають бар’єрами і гальмують подаль-
ший розвиток суспільства. Фіксація і аналіз 
таких точок напруження є необхідною умо-
вою для вжиття своєчасних заходів з боку 
влади і неурядових організацій щодо їх по-
долання. Значення С. с. населення зростає в 
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період активного розвитку соціальних про-
цесів. С. с. є основою для прогнозування со-
ціальних змін, потреб суспільства та проек-
тування соціальних технологій з оптимізації 
управління системою забезпечення соціаль-
ної безпеки людини та суспільства, а також 
суб’єктивним критерієм оцінки ефективнос-
ті соціальної політики та державного управ-
ління з метою приведення їх у відповідність 
до реальних потреб населення.

Соціальне управління — чинник соці-
ального розвитку, що розглядається як упо-
рядкування суспільного життя в усіх його 
сферах. Соціальне управління може розгля-
датися як імпульс соціального розвитку, як 
систематичний вплив управлінської підсис-
теми (суб’єкта процесу управління) на соці-
альний об’єкт (підсистему, що управляєть-
ся). У такому контексті об’єктом виступає 
суспільство в цілому та його окремі сфери 
(економічна, соціальна, політична тощо) з 
метою забезпечення їх нормального функці-
онування й розвитку. За таких умов, соціаль-
не управління — це управління процесами та 
явищами соціальної сфери суспільного жит-
тя та спосіб реалізації соціальної політики 
(політики держави у 40 соціальних сферах), 
яка здійснюється шляхом впливу на умови 
життя людей, зміст їхніх життєвих орієнта-
цій.

Соціальний виклик — середовище, в 
якому треба виконувати соціальне завдання, 
обмежує, стимулює і випробовує федераль-
ну виконавчу владу. Це середовище склада-
ється з елементів, зовнішніх щодо федераль-
ного (в Україні — центрального) уряду, які 
більш-менш безпосередньо впливають на ке-
рівника урядової діяльності. Серед таких 
елементів є як фізичні, так і біологічні сили 
природи. Людська поведінка, виражена в 
безлічі соціальних інститутів і груп, — цен-
тральний елемент середовища, в якому ви-
конують соціальне завдання.

Соціальний дарвінізм — біологізатор-
ські течії у соціології, які намагаються звес-
ти закони розвитку суспільства до біологіч-
них закономірностей природного відбору, 
виживання найбільш пристосованих, до 
установок теорій інстинкту, спадковості 
тощо. Суспільство розглядається як без-
структурна сукупність властивостей або еле-
ментів, а еволюція — як процес змін, що від-
буваються завдяки випадковим варіаціям.

Соціальний діалог — процес визначен-
ня та зближення позицій, досягнення спіль-
них домовленостей та прийняття узгодже-
них рішень сторонами соціального діалогу, 
які представляють інтереси працівників, ро-

ботодавців та органів виконавчої влади і ор-
ганів місцевого самоврядування, з питань 
формування та реалізації державної соціаль-
ної та економічної політики, регулювання 
трудових, соціальних, економічних відно-
син.

Соціальний еволюціонізм — наукова 
парадигма, яка розглядає історію людства як 
безперервний об’єктивний процес розвитку 
від простих до складних соціальних форм. 
Одним із перших теоретиків С. е. був англій-
ський соціолог Герберт Спенсер. Він розгля-
дав еволюцію як загальний закон буття; від-
повідно еволюція може бути неорганічною, 
органічною і соціальною.

Соціальний контроль — сукупність 
норм і цінностей суспільства, а так само 
санкції, що застосовуються для його під-
тримки й здійснення, тобто це зусилля на-
вколишніх, спрямовані на запобігання пору-
шення норм. Соціальний контроль щодо 
суспільства виконує охоронну й стабілізую-
чу функцію.

Соціальний порядок — такі умови існу-
вання, за яких формуються, підтримуються й 
руйнуються різні зразки соціальної організа-
ції, що представлені сукупністю інститутів та 
засобів їх впливу на соціальне життя. Понят-
тя С. п. використовується для позначення 
встановлених зразків, постійних структур, 
процесів та змін, притаманних соціуму, які 
відбиваються на поведінці та взаємодії інди-
відів і на функціонуванні соціальної системи 
в цілому. С. п. — система, що включає в себе 
індивідів, взаємозв’язок між ними, звички, 
звичаї, що в сукупності сприяють виконанню 
роботи, необхідної для успішного функціону-
вання цієї системи. Індивід або група може 
знати, що очікує від них суспільство, але це 
не завжди спонукує їх до дії. Не існує сус-
пільства, яке б могло функціонувати без роз-
робленої системи і правил, які зобов’язаний 
виконувати кожен індивід. Якщо подібних 
умов не дотримуються члени суспільства, то 
в ньому немає порядку. Упорядкованість су-
спільства ґрунтується на взаємозалежних ро-
лях, відповідно до яких кожна особистість 
бере на себе визначені обов’язки стосовно ін-
ших і водночас вимагає від інших виконання 
ними своїх обов’язків, що кореспондуються з 
правами цієї особистості.

Соціальний розвиток (англ. social de-
velopment) — поняття, що характеризує якіс-
ні зміни соціальних об’єктів, появу нових 
форм соціальних відносин, існування різних 
соціальних систем, зумовлених перетворен-
ням їх внутрішніх і зовнішніх зв’язків. С. р. 
акцентує увагу на якісних змінах соціальних 
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систем. На відміну від поняття “соціальний 
прогрес” термін “С. р.” використовується 
для фіксації прогресу і регресу, відтворення і 
руйнації, саморозвитку і самознищення со-
ціальних об’єктів і систем. С. р. — складне і 
багатоаспектне суспільне явище, досліджен-
ню якого присвячені праці представників 
функціоналістського підходу (О. Конта, 
В. Парето, Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, 
М. Вебера) та конфліктологічної парадигми 
соціального розвитку (К. Маркса, Р. Дарен-
дорфа, Л. Козера), а також сучасні теорії со-
ціального розвитку (глобалізації, суспіль-
ства ризику, мережевого суспільства).

Соціальний стан — соціальна група, го-
ловною ознакою якої є закріплені у звичаях 
або законах обов’язки та права, які переда-
ються у спадок відповідно до своїх прав, 
обов’язків та привілеїв (закріплених у зви-
чаях або законах та передаються у спадок), 
характерною рисою якої є наявність соціаль-
них символів та знаків (титулів, мундирів, 
звань).

Соціальний статус — позиція людини 
в соціальній системі, пов’язана із належніс-
тю до певної соціальної групи. Прикладами 
соціальних статусів є статус жінки, чоловіка, 
студента, батька, пасажира, громадянина, 
президента тощо. Оскільки людина нале-
жить до багатьох соціальних груп, то, відпо-
відно, має багато статусів. Так, одночасно 
людина може бути студентом, чоловіком, 
громадянином України, росіянином за наці-
ональністю, буддистом за віроспові- данням. 
Статусний набір — сукупність всіх статусів 
даного індивіда.

Соціальний факт (від лат. factum — те, 
що є зробленим, доконаним) — одинична 
суспільно значуща подія або певна сукуп-
ність однорідних подій, типових для тієї чи 
іншої сфери суспільного життя або харак-
терних для певних соціальних процесів. 
Згідно з Е. Дюркгеймом, — це елемент соці-
альної реальності, що слід розглядати як річ; 
він існує незалежно від суб’єкта і його треба 
вивчати так само об’єктивно й неупередже-
но, як вивчають річ у природничих науках.

Соціальні відносини (англ. social rela-
tion) — відносини між соціальними групами 
з приводу їх становища та ролі в суспільстві, 
способу та устрою життя. С. в. є змістом со-
ціальної сфери. C. в. — це відносини між іс-
торично й об’єктивно сформованими спіль-
нотами людей. Поняття С. в. вживається у 
широкому і вузькому розумінні. У широко-
му розумінні С. в. є синонімом поняття “сус-
пільні відносини”, тобто такі, які протисто-
ять природним відносинам. C. в. — це систе-

ма соціальних зв’язків між людьми, у які 
вони вступають у процесі соціально-
економічної, соціальної (у вузькому розу-
мінні), політичної, духовної взаємодії. Ха-
рактеризуються вони як відносини, в основу 
яких покладено обмін цінностями, відноси-
ни соціальної залежності та влади, а також 
відносини між людьми щодо реалізації їх со-
ціальних статусів. Зазначені елементи є важ-
ливими складовими соціальних зв’язків.

Соціальні зміни — процес виникнення 
нових явищ, структур, характеристик у різ-
них соціальних системах і підсистемах під 
час їх взаємодії. У соціальній сфері не існує 
незмінних об’єктів і суб’єктів. Тому явища 
суспільного життя слід розглядати не тільки 
в статичному стані, а насамперед у динаміці. 
Соціальна динаміка разом із соціальною ста-
тикою були основними напрямами соціоло-
гічного аналізу О. Конта. Ідеї динамізму со-
ціальних процесів сповідував і Г. Спенсер, 
який сформулював ключові положення ево-
люціонізму як методологічного фундаменту 
соціології. Значну увагу аналізу динаміки 
суспільного розвитку приділяв К. Маркс, 
створивши теорію суспільної формації, у 
межах якої виокремив етапи послідовного 
розвитку суспільства. У середині XX ст. на 
зміну пануючим у західній соціології 
структурно-функціоналістським ідеям ста-
більності й непорушності існуючого порядку 
прийшли критичні ідеї (Г. Беккер, У. Мур, 
Н. Смелзер та ін.) про необхідність фунда-
ментальних соціальних змін у суспільстві.

Соціальні кола — це соціальні спіль-
ності, які створюються з метою обміну ін-
формацією між їх членами. Різновиди соці-
альних кіл: контактні — спільності, постійно 
зустрічаються на основі тих чи інших умов 
(інтерес до спортивних змагань, видам спор-
ту та ін.); професійні — збираються для об-
міну інформацією виключно за професійною 
ознакою; статусні — утворюються з приводу 
обміну інформацією між людьми з однако-
вим соціальним статусом (аристократичні 
кола, жіночі або чоловічі кола та ін.); друж-
ні — засновані на спільному проведенні 
будь-яких заходів (компанії, групи друзів).

Соціальні послуги — комплекс право-
вих, економiчних, психологiчних, освiтнiх, 
медичних, реабiлiтацiйних та iнших заходiв, 
спрямованих на окремi соцiальнi групи чи 
iндивiдiв, якi перебувають у складних життє-
вих обставинах та потребують сторонньої до-
помоги, з метою полiпшення або вiдтворення 
їх життєдiяльностi, соцiальної адаптацiї та 
повернення до повноцiнного життя. Суб’єкти 
С. п. — державні та комунальні спеціалізовані 
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підприємства, установи, заклади соціального 
обслуговування, підпорядковані централь-
ним, місцевим органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування, юридич-
ні та фізичні особи, що не мають на меті отри-
мання прибутку. Функції суб’єктів соціаль-
них послуг — виконання завдань, що збіга-
ються з основними функціями суспільства. 
Головним критерієм надання С. п. є адекватна 
оцінка допомоги та визначення рівня соціаль-
них норм суспільства.

Соціальні санкції — покарання або за-
охочення, які стимулюють дотримання 
норм. Санкції здобувають легітимність на 
основі норм. Санкції із цінностями відпові-
дальні за те, чому люди прагнуть виконувати 
норми. Таким чином, норми захищені з двох 
боків — з боку цінностей і з боку санкцій.

Соціальні цінності — принципові, фун-
даментальні орієнтири громадського життя. 
Вони здійснюють загальну, стратегічну регу-
ляцію поводження людей і соціальних груп. 
Цінності — це загальноприйняті переконан-
ня щодо цілей, до яких повинна прагнути 
людина.

Соціально-адекватне управління — 
високоефективна модель управління, зорі-
єнтована на майбутнє соціуму, адаптована до 
функціонування у конкретній соціальній 
системі з максимальним використанням її 
соціально-економічного і психокультурного 
потенціалу, яка спрямовує управлінські 
впливи у площину самоорганізаційних про-
цесів, на всіх рівнях управління співвідно-
ситься з найважливішими ментальними ха-
рактеристиками соціуму та його регіональ-
ними складовими, слугує інструментом 
узгодження й уточнення управлінських зу-
силь.

Соціально-демографічна структу-
ра — сукупність соціальних груп, які відріз-
няються за віком, статтю, сімейним станом, 
наявністю дітей, міграційним статусом, та 
відносини між ними. 

Соціально-економічні детермінан-
ти — модель державної політики, яка перед-
бачає, що політика розвивається у відповідь 
на певні зміни в соціально-економічному се-
редовищі суспільства. Вона не стверджує, 
що індивіди й групи безсилі в політичному 
процесі, а обстоює, що їхня сфера автоном-
ної діяльності суворо обмежена рамками 
того середовища, з яким вони стикаються.

Соціально-етнічна структура — су-
купність етнічних груп, що населяють краї-
ну, та міжетнічних відносин. 

Соціально-класова структура — су-
купність соціальних груп, що відрізняються 

рангом у соціальній ієрархії. Соціально-
класова структура складається з класів і со-
ціальних прошарків, що існують у межах 
класів.

Соціально-професійна структура 
суспільства — це сукупність соціальних 
груп, що виокремлюються за характером та 
змістом праці, супутніми ознаками і відно-
синами між цими групами.

Соціально-територіальна структу-
ра — сукупність соціальних груп, що відріз-
няються типом поселення, в якому вони 
мешкають, типом регіону та відносинами 
між цими групами. 

Соціологія — соціальна наука, що до-
сліджує соціальні закони та процеси, що по-
єднують (чи роз’єднують) людей як членів 
суспільства або окремих груп, організацій 
(об’єднань). Соціологію можна визначити 
як науку про становлення та функціонуван-
ня соціальних спільнот, між якими склада-
ються певні соціальні відносини і взаємодія, 
а також про соціальну людину-творця цих 
спільнот і головного суб’єкта історичного 
розвитку.

Соціотерапія (англ. sociotherapy) — на-
дання соціальної допомоги в ситуаціях різ-
ного роду соціально-системних ускладнень у 
випадку виникнення потреби покращити 
якість життєдіяльності як окремих осіб, так і 
соціальних груп та соціуму в цілому. Сино-
німом С. є соціотерапія громад і соціотера-
пія через громади — С., що використовуєть-
ся безпосередньо членами громад без спеці-
альних (соціально-психіатричних) знань та 
навичок; передбачає вияви соціального аль-
труїзму, що дає можливість уникати ізольо-
ваності й депривації комунікативних потреб 
особи. Як синонімічний термін використо-
вується також соціумоте ра пія — терапія со-
ціуму та його підсистем, унормо вування 
(упорядкування, корегування) патологіч-
них процесів і станів соціальної системи та 
параметрів її ментального профілю. С. 
складається з окремих терапевтичних 
соціо технологій — алгоритмів зовнішньої 
та/або (само) корекції, модифікації і транс-
формації соціальної системи та її сегментів, 
індивідуального або групового суб’єкта з 
метою надання йому (cуб’єкту) зовнішньої 
соціальної допомоги (або інформації щодо 
можливості отримання самодопомоги) в 
ситуаціях соціальних ускладнень, а також у 
випадку потреби покращити якість власної 
життєдіяльності.

Соціум — велика стійка соціальна спіль-
нота, що характеризується єдністю умов 
життєдіяльності людей у певних суттєвих 
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відносинах і внаслідок цього спільність 
культури; вища форма соціуму — суспіль-
ство як цілісна соціальна система.

Союз — об’єднання корпорацій за галу-
зевою, територіальною та іншою ознакою з 
метою забезпечення їх (як учасників союзу) 
інтересів в державних, міждержавних, націо-
нальних, міжнародних та інших суспільних 
організаціях.

Спадщина культурна — сукупність 
успадкованих людством від попередніх по-
колінь об’єктів, якими є визначні місця, спо-
руди, витвори мистецтва, ансамблі, рухомі 
предмети, а також території чи водні об’єкти, 
інші природні, природно-антропогенні або 
створені людиною об’єкти незалежно від 
стану збереженості, що донесли до нині цін-
ність з археологічного, естетичного, етноло-
гічного, історичного, архітектурного, мис-
тецького, наукового чи художнього погляду і 
зберегли свою автентичність.

Спекуляція — скуповування товарів 
або інших предметів, на які встановлено дер-
жавні роздрібні ціни, в підприємствах (орга-
нізаціях) торгівлі та інших підприємствах, 
що здійснюють реалізацію товарів або інших 
предметів населенню, та їх перепродаж з ме-
тою наживи.

Специфічне робоче середовище — 
середовище, що в організації складається з 
клієнтів чи замовників, конкурентів, поста-
чальників, регуляторних органів, а в держав-
них організаціях — із законодавчої влади, що 
виступає їхнім засновником і забезпечує 
їхнє фінансування. Деякі організації стика-
ються з непевним і вкрай мінливим С. р. с. 
Такі організації мають бути гнучкими і здат-
ними до швидких змін як і їх середо вище.

Спеціалізовані організації, що здій-
снюють закупівлі — спеціалізовані фонди, 
організації та механізми Організації 
Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація за-
безпечення медикаментами (International 
Dispensary Association), Королівська Аген-
ція Великобританії (Crown Agents), Гло-
бальний механізм із забезпечення лікарськи-
ми засобами (Global Drug Facility), Партнер-
ство у сфері постачання та управління 
поставками (Partnership for Supply Chain 
Management), Агенція НАТО з підтримки та 
постачання (NATO Support and Procurement 
Agency), які надають урядам держав та/або 
центральним органам державної влади по-
слуги з організації та проведення процедур 
закупівель лікарських засобів, медичних ви-
робів та пов’язаних з цим послуг, а також то-
варів, робіт та послуг для забезпечення обо-
роноздатності держави на підставі відповід-

них угод та відповідно до внутрішніх правил 
і процедур таких організацій.

Спеціальна експертиза щодо наяв-
ності умов для провадження діяльнос-
ті, пов’язаної з державною таємни-
цею — експертиза, що проводиться з метою 
визначення в державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на підприєм-
ствах, в установах і організаціях наявності 
умов, передбачених законом, для прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею.

Спеціальна перевірка. Стосовно осіб, 
які претендують на зайняття посад, які пе-
редбачають зайняття відповідального або 
особливо відповідального становища, а та-
кож посад з підвищеним корупційним ризи-
ком, перелік яких затверджується Націо-
нальним агентством, проводиться спеціаль-
на перевірка, у тому числі щодо відомостей, 
поданих особисто.

Спеціальні або ексклюзивні права — 
права, надані в межах повноважень органом 
державної влади або органом місцевого са-
моврядування на підставі будь-якого норма-
тивно-правового акта та/або акта індивіду-
альної дії, що обмежують провадження ді-
яльності у сферах, визначених законом, 
однією чи кількома особами, що істотно 
впливає на здатність інших осіб провадити 
діяльність у зазначених сферах. Не вважа-
ються спеціальними або ексклюзивними 
права, надані за результатами конкурсів 
(тендерів), інформація про проведення яких 
попередньо оприлюднювалася, якщо надан-
ня цих прав здійснювалося на основі 
об’єктивних критеріїв.

Спеціально виготовлене сховище 
(тайник) — сховище, виготовлене з метою 
незаконного переміщення товарів через мит-
ний кордон країни, а також обладнані та 
пристосовані з цією метою конструктивні 
ємності чи предмети, які попередньо підда-
валися розбиранню, монтажу тощо.

Спеціально уповноважений орган — 
центральний орган виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення.

Спеціально уповноважені суб’єкти у 
сфері протидії корупції — органи прокура-
тури, Національної поліції, Національне ан-
тикорупційне бюро України, Національне 
агентство з питань запобігання корупції.

Списання цінних паперів (прав на 
цінні папери та/або прав за цінними па-
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перами) — зменшення кількості цінних па-
перів (прав на цінні папери та/або прав за 
цінними паперами) певного випуску на ра-
хунку у цінних паперах власника такого ра-
хунка, що супроводжується виведенням (ви-
лученням) визначеної кількості депозитар-
них активів за цим випуском у професійного 
учасника депозитарної системи або Націо-
нального банку України.

Співавторство — авторське право на 
твір науки, літератури, мистецтва або на від-
криття, винахід, промисловий зразок, ство-
рені завдяки спільній творчій праці двох або 
кількох осіб. С. не вважається надання тех-
нічної допомоги: добір матеріалу, креслення 
схем, діаграм.

Спілкування — сукупність зв’язків і 
взаємодії людей, суспільств, суб’єктів (кла-
сів, груп, особистостей) щодо обміну інфор-
мацією, досвідом, уміннями, навичками та 
результатами діяльності. Виокремлюють 
спілкування міжособистісне (взаємодія між 
кількома людьми); мовленнєве і немовлен-
нєве; фактичне і формальне та ін.

Спільне виробництво — частина не-
давнього, але дедалі більшого наголошуван-
ня на сфері участі громадян. Воно передба-
чає спільну участь уряду й громадян у забез-
печенні послуг і виникає тоді, коли 
громадяни (споживачі державних послуг) і 
уряд (виробник державних послуг) об’єд-
нуються для створення взаємовигідних по-
слуг (за винятком урядової діяльності, що 
обходиться без сприяння споживачів).

Спільний контроль — розподіл кон-
тролю за господарською діяльністю відпо-
відно до договору про спільну діяльність.

Спір — протиріччя або суперечка між 
залученими кредиторами чи між залучени-
ми кредиторами та боржником щодо пріо-
ритетності та розміру вимог кредиторів; су-
перечки між залученими кредиторами щодо 
затвердження та/або внесення змін до за-
твердженого плану реструктуризації необ-
хідною кількістю голосів, будь-які інші су-
перечки, що виникають з рамкового догово-
ру та протягом процедури фінансової 
реструктуризації.

Спліт (дроблення акцій) — операція, що 
веде до збільшення числа акцій в акціонерів 
пропорційно їх частці в капіталі. Дроблення 
акцій призводить до зменшення номіналу 
акції з одночасною заміною кожної старої 
акції новою. Мета — зменшення номінальної 
вартості однієї акції та збільшення її біржо-
вого курсу.

Споживання — використання, застосу-
вання продукції, речей, благ, товарів, послуг 

з метою задоволення потреб. Прийнято роз-
різняти виробниче споживання — витрачан-
ня, використання ресурсів у процесі вироб-
ництва і невиробниче, кінцеве споживання 
благ людьми, населенням для задоволення 
життєвих потреб. Споживання є кінцевою 
стадією виробничого циклу.

Споріднена особа — юридична особа, 
яка має спільних з банком власників істот-
ної участі.

Споруди (витвори) — твори архітекту-
ри та інженерного мистецтва, твори мону-
ментальної скульптури та монументального 
малярства, археологічні об’єкти, печери з на-
явними свідченнями життєдіяльності люди-
ни, будівлі або приміщення в них, що збере-
гли автентичні свідчення про визначні істо-
ричні події, життя та діяльність відомих осіб. 

Спосіб життя — узагальнююче поняття, 
що характеризує соціальну і економічну сто-
рону життя людей з точки зору обсягів і 
структури споживання благ і послуг, але та-
кож і з урахуванням духовної складової, за-
лучення до культурних цінностей.

Спот ринок — ринок, на якому обмін 
активів на гроші відбувається безпосередньо 
під час угоди.

Справа адміністративної юрисдик-
ції — переданий на вирішення адміністра-
тивного суду публічно-правовий спір, у яко-
му хоча б однією зі сторін є орган виконавчої 
влади, орган місцевого самоврядування, їх 
посадова чи службова особа або інший 
суб’єкт, який здійснює владні управлінські 
функції на основі законодавства, в тому чис-
лі на виконання делегованих повноважень.

Справедливість при прийманні на 
роботу — підхід чи програма, призначені 
виявляти й систематично усувати політику, 
практику й процедури наймання на роботу, 
що не допускають або ставлять у невигідне 
становище певні групи, які внаслідок істо-
ричних причин недостатньо представлені на 
державній службі.

Спроба проведення фінансової опе-
рації — здійснення клієнтом чи особою, яка 
діє від його імені або в його інтересах, дій, 
спрямованих на проведення фінансової опе-
рації, якщо така фінансова операція не була 
проведена з ініціативи клієнта.

Спроможність/потенціал — матері-
альні, управлінські та аналітичні надбання 
(знання, ресурси, системи і мережі) індиві-
дів, груп, організацій та держав, що загалом 
виявляються у здатності (індивідуально та 
колективно) реалізовувати конкретні за-
вдання, виконувати функції, розв’язувати 
проблеми, ставити цілі та досягати їх.

Спроможність/потенціал
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Ставка дохідності — процентна зміна 
вартості інвестиції у фінансові активи за ви-
значений період.

Стагнація (лат. stagno — роблю нерухо-
мим) — застій в економіці, виробництві, тор-
гівлі.

Стаж державної служби — дає право 
на встановлення державному службовцю 
надбавки за вислугу років, надання додатко-
вої оплачуваної відпустки. До стажу держав-
ної служби зараховуються:

1) час перебування на посаді державної 
служби;

2) час перебування на посаді народного 
депутата України;

3) час перебування на посадах працівни-
ків дипломатичної служби;

4)  час перебування на посадах в органах 
місцевого самоврядування, передбаче-
них Законом України “Про службу в 
органах місцевого самоврядування”;

5) час перебування на посадах суддів;
6) час перебування на посадах прокуро-

рів;
7) час перебування на посадах, на яких 

присвоюються військові та спеціальні 
звання;

8) час професійного навчання державно-
го службовця з відривом від служби, 
якщо не пізніше 75 днів після його за-
вершення така особа повернулася на 
державну службу, крім випадків, уста-
новлених законом;

9) період, коли державний службовець 
не працював з поважних причин, але 
залишався у трудових відносинах з 
державним органом;

10) час перебування державного службов-
ця у відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку, а в 
разі якщо дитина потребує домашньо-
го догляду — у відпустці без збережен-
ня заробітної плати тривалістю, ви-
значеною у медичному висновку, але 
не більше ніж до досягнення дитиною 
шестирічного віку;

11) час перебування на посадах радників, 
помічників, уповноважених та прес-
секретаря Президента України, пра-
цівників секретаріатів Голови Верхо-
вної Ради України, його Першого за-
ступника та заступника, працівників 
патронатних служб Прем’єр-міністра 
України та інших членів Кабінету Мі-
ністрів України, помічників-консу ль-
тантів народних депутатів України, 
помічників та наукових консультантів 
суддів Конституційного Суду Украї-

ни, помічників суддів, а також на по-
садах патронатних служб в інших дер-
жавних органах.

Стайлінг (англ. styling) — зовнішній ви-
гляд і форма товару, що просувається на ри-
нок під час маркетингових операцій.

Сталість — ймовірність збереження по-
зитивних ефектів, політична та фінансова 
підтримка результатів проекту чи програми 
після припинення надання вхідних ресурсів 
(фінансування, матеріалів, навчання) з боку 
донорів/організацій, що впроваджували 
проект чи програму, а також забезпечення 
довгострокових вигод від проекту чи програ-
ми. Залежно від контексту термін може вжи-
ватися у значенні життєздатність (напри-
клад, “життєздатність” результатів), стій-
кість (наприклад, стійкість ефектів) тощо.

Стандарт — документ, розроблений на 
основі консенсусу та затверджений уповно-
важеним органом, що встановлює призначе-
ні для загального і багаторазового викорис-
тання правила, інструкції або характеристи-
ки, які стосуються діяльності чи її 
резу льтатів, включаючи продукцію, процеси 
або послуги, дотримання яких є необо-
в’язковим. Стандарт може містити вимоги 
до термінології, позначок, пакування, марку-
вання чи етикетування, які застосовуються 
до певної продукції, процесу чи послуги.

Стандарт соціальний (від англ. stan-
dard — норма, зразок) — встановлені зако-
нами, іншими нормативно-правовими акта-
ми соціальні норми і нормативи або їх 
комплекс, на базі яких визначаються рівні 
основних державних соціальних гарантій. 
С. с. — рівень споживання тих чи інших 
благ, що склався в суспільстві і визнається 
прийнятним більшістю населення або пред-
ставників певної суспільної групи. Певна 
частина членів суспільства за своїми умова-
ми побуту може перебувати нижче визначе-
ного таким чином рівня, але переважання 
уявлень про стандарти життя, які відпові-
дають мінімальним вимогам культури, свід-
чить, що значна частина населення живе в 
умовах, близьких до суспільних стандартів. 
С. с. можуть використовуватися державою 
як інструмент управління соціальним роз-
витком, у разі відпрацювання соціально-
економічної політики, розподілу ресурсів 
соціального сектору, реалізації соціальних 
програм, встановлення й забезпечення соці-
альних гарантій. У такому випадку С. с. на-
бувають рис чітко фіксованих нормативів. 
При цьому вони можуть мати обов’язковий 
або рекомендаційний характер. Під час роз-
роблення соціальних стандартів врахову-

Ставка дохідності
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ються два аспекти: стандартизація соціаль-
них прав; розроблення соціальних стандар-
тів рівня життя.

Стандартизація — діяльність, що поля-
гає у встановленні положень для загального 
і багаторазового застосування щодо наявних 
чи можливих завдань з метою досягнення 
оптимального ступеня впорядкування у пев-
ній сфері, результатом якої є підвищення 
ступеня відповідності продукції, процесів та 
послуг їх функціонального призначення, 
усунення бар’єрів у торгівлі і сприяння 
науково-технічному співробітництву.

Староста. У селах, селищах, визначе-
них за рішенням місцевої ради об’єднаної 
територіальної громади, утвореної відпо-
відно до Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”, за ви-
нятком її адміністративного центру, обира-
ється староста на строк повноважень міс-
цевої ради. Староста є посадовою особою 
місцевого самоврядування та членом вико-
навчого комітету ради об’єднаної територі-
альної громади за посадою.

Староста виконує такі обов’язки:
1) представляє інтереси жителів села, се-

лища у виконавчих органах сільської, 
селищної, міської ради;

2) допомагає жителям села, селища у 
підготовці документів, що подаються 
до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бю-
джету територіальної громади в части-
ні фінансування програм, що реалізу-
ються на території відповідного села, 
селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської 
ради з питань діяльності на території 
відповідного села, селища виконавчих 
органів сільської, селищної, міської 
ради, підприємств, установ, організа-
цій комунальної форми власності та їх 
посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені 
Положенням про старосту.

Староство (польськ. starostwo, лит. 
seniūnija) — 1) адміністративно-територі-
альна одиниця в державних володіннях Ве-
ликого князівства Литовського, Речі Поспо-
литої XIV–XVIII ст. С. — це королівський 
або великокнязівський маєток, до складу 
якого входили кілька міст, містечок, сіл і 
який передавався у користування феода-
лові-старості на умовах звітності про отри-
мані прибутки або ж на правах оренди з чіт-
ко фіксованою щорічною платнею. З 1562 р. 
старости були зобов’язані вносити до дер-

жавної скарбниці т. зв. кварту — четверту 
частину свого прибутку на утримання вій-
ська. На українських територіях, що входи-
ли до складу Литовської держави (Волин-
ське князівство), С. протягом XV — першої 
половини XVI ст. мали характер давньорусь-
ких намісництв і тиунств. Після ліквідації в 
результаті адміністративно-політичної ре-
форми 1565–1566 рр. удільних князівств те-
риторія країни була поділена на С. і 
з’явилась місцева адміністрація — старости, 
призначені великим князем чи Пани-Радою. 
Старостам належали адміністративні, судові 
та військові повноваження. У великих міс-
тах призначались воєводи, в менших — дер-
жавці (малі урядовці). Вони відповідали за 
збір податків, виконували поліцейські та су-
дові функції, організовували військовий за-
хист, управляли господарством. Місцева ад-
міністрація характеризувалася чисельністю 
та розгалуженістю. Отримання містами 
Магдебурзького права, проведення земель-
ної реформи (“волочної поміри”), вдоскона-
лення судової системи стимулювало появу 
нових категорій місцевих урядовців: возних 
(судових урядовців), хорунжих (голів шля-
хетського ополчення воєводств), городни-
чих (комендантів великих фортець), війтів 
(керівників міського самоврядування), лав-
ників та радців (членів міських магістратів), 
фахівців, які займались обмірюванням та ви-
діленням землі. Напередодні Люблінської 
унії українські (руські) землі Литви наблизи-
лись за своїм устроєм до європейської тради-
ції, суттєво відрізняючись від Московської 
Русі; 2) повітове управління, що здійснювало 
адміністративну владу на захід но українських 
землях, які наприкінці XVIII ст. увійшли до 
складу Австро-Угорської імперії та в Польщі 
1920–1939 рр. Управлінський апарат тогочас-
них С. являв собою систему відділів, а саме: 
відділи безпеки, адміністративно-каральні 
відділи, соціа льного забезпечення, охорони 
здоров’я, сільського господарства; 3) терито-
рія самоуправління савівальдібе (лит. 
savivaldybės), яку утворює група старост у 
Литовській Республіці. Очолює С. виборний 
староста — сянюнас.

Статус (від лат. status — стан справ, ста-
новище) — 1) у юридичному значенні — пра-
вове становище юридичних і фізичних осіб, 
суб’єктів підприємницької діяльності, обу-
мовлене їх організаційно-правовою формою, 
статутом, свідоцтвом про реєстрацію, права-
ми та обов’язками відповідно до чинного за-
конодавство і нормативних актів; 2) у соці-
альному контексті — становище індивіда або 
групи в соціальній системі стосовно інших 
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індивідів і груп, що визначається за соціаль-
но значущими для них політичними, еконо-
мічними, соціально-правовими, професійно-
кваліфікаційними тощо критеріями.

Статут (лат. statutum, від statuo — вста-
новлюю, визначаю) — 1) звід правил, що ре-
гламентують організацію і порядок діяль-
ності певної галузі державного управління; 
2) звід правил, що визначають завдання, 
структуру та функції певної установи, орга-
нізації та регулюють порядок їх діяльності; 
3) законодавчий акт у деяких країнах — Ве-
ликій Британії, Канаді та ін.

Статут територіальної громади 
села, селища, міста. З метою врахування 
історичних, національно-культурних, соці-
ально-економічних та інших особливостей 
здійснення місцевого самоврядування пред-
ставницький орган місцевого самоврядуван-
ня на основі Конституції України та законів 
України може прийняти статут територіаль-
ної громади села, селища, міста. Статут тери-
торіальної громади підлягає державній реє-
страції в центральному органі виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі державної реєстрації (легалізації) об’єдна-
нь громадян, інших громадських формувань.

Статутний капітал — капітал товари-
ства, що утворюється з суми номінальної 
вартості всіх розміщених акцій товариства.

Статутний капітал акціонерного 
товариства — колективна власність акціо-
нерів у майні товариства, яка дорівнює су-
марній номінальній вартості випущених 
акцій.

Стверджувальна дія — вичерпний си-
стемний підхід до визначення й усунення 
дискримінації при найманні на службу. Він 
використовує докладний аналіз, щоб вияв-
ляти і послідовно усувати політику, практи-
ку й процедури наймання на роботу, які мо-
жуть відкидати чи ставити у невигідне ста-
новище три вразливі групи: жінок, корінне 
населення та інвалідів.

Стиль керівництва (лат. stylus — палич-
ка для письма) — система принципів, норм, 
методів і прийомів впливу на підлеглих з ме-
тою ефективного здійснення управлінської 
діяльності та досягнення поставлених цілей. 
Виокремлюють такі С. к.: а) авторитарний;  
б) демократичний; в) лібера льний.

Стиль спілкування — індивідуальна 
стабільна (притаманна окремій особистості) 
форма комунікативної поведінки людини, 
що виявляється у будь-яких умовах спілку-
вання: в ділових і особистісних стосунках, у 
способах прийняття і реалізації рішень, у 
прийомах психологічного впливу на людей, 

у методах розв’язання міжособистісних та 
індивідуальних конфліктів тощо.

Стиль управління — сукупність най-
більш характерних і стійких методів вирі-
шення завдань і проблем, що використову-
ються у практичній діяльності керівником.

Страйк — масове припинення роботи 
працівниками окремого підприємства, групи 
підприємств, галузі на певний термін або на 
необмежений термін (безстроковий С.) з ви-
суненням вимог адміністрації підприємства, 
регіону або уряду.

Страйковий фонд — фонд, утворений 
профспілкою для підтримки й оплати страй-
куючих робітників.

Стратегічне мислення — на адміністра-
тивному рівні це поступовий доречний рух до 
стратегічних далеких цілей. С. м. поділяється 
на такі елементи: спонукання до визначення 
загальної макроцілі на основі кількох відмін-
них мікроцілей; пошук мережі місцевих і гло-
бальних стратегій, які можна постійно осу-
часнювати та вдосконалювати; зважання на 
якомога ширше коло місцевих, національних 
і міжнародних заангажованих сторін; вияв-
лення співвідношень місцевих та глобальних 
інтересів і оцінка їх зв’язку; передбачення 
майбутніх вимог до державного органу для 
скорочення часу, потрібного для розв’язання 
проблем; системне мислення, тобто бачення 
радше складної системи, ніж окремих фактів, 
розуміння причин і наслідків.

Стратегічне управління — радники й 
експерти з менеджменту пропонують різні 
підходи до розвитку стратегії у приватному 
секторі. Існують також численні структури 
для С. у. в державному секторі. Процедури, 
які пропонують науковці і радники, пере-
важно розпочинаються з планової та органі-
заційної фази. Група стратегічного управлін-
ня” (ГСУ), як правило, керує процесом і му-
сить домовитися про те, хто братиме в ньому 
участь, як відбуватиметься стратегічний ана-
ліз і чого сподіваються досягти учасники. 
Звичайно процедура передбачає наявність 
структурованого групового процесу й поміч-
ника — кваліфікованого радника, який допо-
магає групам ухвалювати постанови. Поміч-
ник часто просить членів групи висловлюва-
ти свої погляди про такі важливі моменти, 
як залучення особи, можливості та небезпе-
ки. Відтак група береться до процедури син-
тезу своїх поглядів. ГСУ розпочинає з 
поперед ньої оцінки історії та поточного ста-
ну організаційної місії. Для державних орга-
ні зацій цей крок вимагає ретельного огляду 
мандатів організації — вимог, що накладають 
зовнішні керівні органи через законодавство 
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й постанови. Такий огляд може пояснити на-
кази зовнішніх керівних органів, а також за-
безпечити розуміння нових підходів. Крім 
того, члени ГСУ оцінюють сильні й слабкі 
сторони організації та досліджують зовніш-
нє середовище і майбутнє, аби визначити 
можливості й небезпеки, що чекають на ор-
ганізацію. На підставі цього аналізу ГСУ ви-
значає низку стратегічних проблем — кон-
флікти протилежних сил чи цінностей, що 
здатні впливати на спроможність організації 
досягати бажаних цілей. Відтак група розро-
бляє плани для розв’язання цих проблем.

Стратегічні альянси (бізнес-
альянси) — угода про кооперацію двох або 
більше незалежних підприємств для досяг-
нення визначених комерційних цілей, для 
отримання синергійного ефекту об’єднаних і 
взаємо за лежних стратегічних ресурсів ком-
паній.

Стратегія (грец. strategia, від stratos — 
військо і ago — веду) — детальний всеохо-
плюючий довгостроковий курс розвитку ор-
ганізації, спрямований на перспективу з ме-
тою реалізації місії (основного призначення) 
організації та цілей, що її конкретизують.

Стратегія розвитку — системний засіб 
управління змінами для забезпечення розви-
тку організації, окремої сфери діяльності. 
Розроблення С. р. здійснюється з викорис-
танням технологій стратегічного плануван-
ня, що передбачає визначення місії діяль-
ності, стратегічного бачення розвитку, аналіз 
зовнішнього і внутрішнього середовища, по-
будову ієрархічної системи цілей, розро-
блення комплексу програмно-цільових засо-
бів (проектів, програм) досягнення страте-
гічних пріоритетів (плану дій), формування 
політик реалізації С. р. та системи індикато-
рів успішності її виконання. У публічному 
управлінні України своєрідний бум страте-
гічного планування, що розпочався напри-
кінці 90-х років минулого століття і продо-
вжується нині, виявився у розробленні чис-
ленних стратегій соціально-економічного 
розвитку міст, регіонів, окремих сфер діяль-
ності, країни в цілому. На стадії підготовки 
до розроблення С. р. видається розпорядчий 
документ щодо організації цього процесу, зо-
крема, визначаються керівник і основні від-
повідальні особи за виконання проекту, кіль-
кість і склад робочих груп, склад і повнова-
ження Стратегічного комітету (тим ча совий 
консультативно-дорадчий орган, що органі-
зовує процес планування, генерує ключові 
стратегічні пропозиції, здійснює експертизу 
проектів стратегічних рішень і планових до-
кументів, представлених робочими групами, 

реалізує взаємодію з громадськістю, моніто-
ринг реалізації С. р. тощо), необхідні ресур-
си для розроблення С. р. (матеріальні, фі-
нансові, інформаційні) та відповідальні за їх 
надання; термін подання підсумкового доку-
мента. Розроблення С. р. здійснюється за та-
кими етапами: аналіз ситуації та формуван-
ня концептуальної частини С. р.; формуван-
ня системи цілей; формування комплексу 
програмно-цільових засобів реалізації цілей.

Стрес (англ. stress, букв. — напруга) — 
стан напруження — сукупність захисних 
психофізіологічних реакцій організму люди-
ни у відповідь на вплив несприятливих чин-
ників (стресорів): холоду, голодування, пси-
хічних і фізичних травм.

Строк виплати дивідендів — дивіден-
ди найчастіше виплачуються один раз на рік, 
переважно протягом одного місяця після 
прийняття зборами акціонерів рішення про 
виплату дивідендів.

Строк обігу облігацій — строк, який 
починається з дня, що настає за днем реє-
страції Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку звіту про резуль-
тати розміщення облігацій і видачі свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій, та закін-
чується днем, що передує дню початку пога-
шення таких облігацій відповідно до про-
спекту їх емісії.

Строк, протягом якого діє рішення 
про віднесення інформації до держав-
ної таємниці — встановлюється державним 
експертом з питань таємниць з урахуванням 
ступеня секретності інформації, критерії ви-
значення якого встановлюються Службою 
безпеки України, та інших обставин. Він не 
може перевищувати для інформації із ступе-
нем секретності “особливої важливості” —  
30 років, для інформації “цілком таємно” — 
10 років, для інформації “таємно” — 5 років.

Структура — комплекс різнофункціо-
нальних, але взаємозалежних частин, 
об’єднаних єдиною метою.

Структура власності — документаль-
но підтверджена система взаємовідносин 
юридичних та фізичних осіб, що дає змогу 
встановити всіх наявних кінцевих бенефіці-
арних власників (контролерів), у тому числі 
відносини контролю між ними щодо цієї 
юридичної особи, або відсутність кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів).

Структура власності юридичної осо-
би — система взаємовідносин юридичних та 
фізичних осіб, що дає змогу визначити:

1) усіх ключових учасників (включаючи 
публічні компанії) і контролерів такої 
юридичної особи;

Структура власності юридичної особи 



608

2) усіх ключових учасників кожної юри-
дичної особи, яка існує в ланцюгу во-
лодіння корпоративними правами та-
кої юридичної особи;

3) усіх осіб, які мають пряму та/або опо-
середковану істотну участь у такій 
юридичній особі;

4) відносини контролю щодо цієї юри-
дичної особи між усіма особами, за-
значеними у пунктах 1–3 цього визна-
чення.

Структура корпорації — це логічні 
взаємовідносини рівнів управління та 
функціональних сфер, побудовані у формі, 
яка дає можливість ефективно досягати ці-
лей корпорації. 

Структура особистості працівника — 
поєднання індивідуально-психо логічних 
якостей особистості, які виявляються у став-
ленні працівника до явищ і подій зовнішньо-
го оточення, а також через своєрідність реа-
лізації його внутрішніх психологічних функ-
цій (пам’яті, уяви, уваги тощо).

Структура управління — це упорядко-
вана сукупність взаємозв’язаних елементів 
системи, що визначає поділ праці та службо-
вих зв’язків між структурними підрозділами 
і працівниками апарату управління з підго-
товки, прийняття та реалізації управлін-
ських рішень.

Структурний підрозділ — складова 
органу виконавчої влади, що покликана 
здійснювати визначені їй функції, що базу-
ються на загальних цілях діяльності органу 
(зокрема здійснювати керівництво галузя-
ми управління та нести відповідальність за 
їх розвиток), і наділена для цього відповід-
ною компетенцією. Він підзвітний та під-
контрольний керівникові відповідного орга-
ну виконавчої влади, а також відповідному 
міністерству, іншому центральному органу 
виконавчої влади, органу виконавчої влади 
вищого рівня. Структурний підрозділ очо-
лює керівник, який несе одноособову відпо-
відальність за його діяльність. Він призна-
чається на посаду та звільняється з посади 
керівником органу і несе перед ним відпові-
дальність.

Ступінь (рівень) управління — це су-
купність управлінських ланок, які перебува-
ють на відповідному ієрархічному рівні 
управління та відображають послідовність їх 
підрозділів знизу доверху.

Ступінь секретності (“особливої важ-
ливості”, “цілком таємно”, “таємно”) — кате-
горія, яка характеризує важливість секрет-
ної інформації, ступінь обмеження доступу 
до неї та рівень її охорони державою. 

Стягнення адміністративне — при-
мусовий захід державного впливу, що за-
стосовується за вчинення адміністративно-
го правопорушення (проступку) з метою 
покарання особи, яка вчинила таке право-
порушення.

Субвенції — міжбюджетні трансферти 
для використання за певною метою в поряд-
ку, визначеному органом, який прийняв рі-
шення про надання субвенції.

Суб’єкт владних повноважень — ор-
ган державної влади, орган місцевого само-
врядування, їх посадова чи службова особа, 
інший суб’єкт при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі законодав-
ства, в тому числі на виконання делегованих 
повноважень.

Суб’єкт господарювання на суміж-
ному ринку — суб’єкт господарювання, 
який провадить діяльність у сфері виробни-
цтва теплової енергії (крім випадків, коли 
теплова енергія використовується виключно 
для внутрішніх потреб), централізованого 
постачання теплової енергії, перероблення 
побутових відходів.

Суб’єкт звернення — фізична особа, 
юридична особа, яка звертається за отри-
манням адміністративних послуг.

Суб’єкт надання адміністративної 
послуги — орган виконавчої влади, інший 
державний орган, орган влади Автономної 
Республіки Крим, орган місцевого самовря-
дування, їх посадові особи, державний реє-
стратор, суб’єкт державної реєстрації, упо-
вноважені відповідно до закону надавати ад-
міністративні послуги.

Суб’єкт оскарження в органі оскар-
ження (далі — суб’єкт оскарження) — фі-
зична чи юридична особа, яка звернулася до 
органу оскарження з метою захисту своїх 
прав та охоронюваних законом інтересів з 
приводу рішення, дії чи бездіяльності замов-
ника, що суперечать законодавству у сфері 
публічних закупівель і внаслідок яких пору-
шено право чи законні інтереси такої особи.

Суб’єкт персональних даних — фі-
зична особа, персональні дані якої обробля-
ються.

Суб’єкт призначення — державний 
орган або посадова особа, яким відповідно 
до законодавства надано повноваження від 
імені держави призначати на відповідну по-
саду державної служби в державному органі 
та звільняти з такої посади.

Суб’єкт природної монополії — 
суб’єкт господарювання будь-якої форми 
власності, який провадить діяльність на 
ринку, що перебуває у стані природної моно-
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полії, у сфері централізованого водопоста-
чання та водовідведення, захоронення побу-
тових відходів і транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розпо-
дільчими) тепловими мережами.

Суб’єкт управління — джерело керую-
чого впливу; особа, група осіб, спеціально 
створена установа, організація, орган або 
система органів, які впливають на об’єкт з 
метою забезпечення його функціонування і 
руху до заданої мети. У керуючому впливі 
С. у. на об’єкт закладено сутність управлін- 
ської діяльності, смисл і зміст взаємодії її 
компонентів. Унаслідок впливу С. у. об’єкт 
певною мірою змінюється, набуває нових 
якостей та організаційних особливостей, які 
відповідають потребам. Тому керуючий 
вплив виступає як цілеспрямований та орга-
нізуючий фактор. Такий вплив містить комп-
лекс керуючих команд, які виробляються, 
формуються і видаються С. у. Об’єкт ці ко-
манди сприймає, аналізує і реалізує на прак-
тиці. Отже, керуючий вплив забезпечує під-
порядкування та підвладність об’єкта С. у.

Суб’єкти відносин, пов’язаних із 
персональними даними:

• суб’єкт персональних даних;
• володілець персональних даних;
• розпорядник персональних даних;
• третя особа;
• Уповноважений Верховної Ради Укра-

їни з прав людини.
Суб’єкти громадського обговорен-

ня — громадяни, суб’єкти господарювання, 
їх об’єднання та наукові установи, а також 
консультативно-дорадчі органи, утворені 
при органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування і представляють 
інтереси громадян та суб’єктів господарю-
вання.

Суб’єкти декларування — особи, упо-
вноважені на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, які зобо в’я-
зані подавати декларацію відповідно до за-
кону.

Суб’єкти добровільного об’єднання 
територіальних громад суміжні територі-
альні громади сіл, селищ, міст. Об’єднана те-
риторіальна громада, адміністративним цен-
тром якої визначено місто, є міською терито-
ріальною громадою, центром якої визначено 
селище, — селищною, центром якої визначе-
но село, — сільською.

Суб’єкти інформаційних відносин: 
• фізичні особи; 
• юридичні особи; 
• об’єднання громадян; 
• суб’єкти владних повноважень. 

Суб’єктивізм (лат. subjectivus — підме-
товий) — оцінка чогось, ставлення до чогось 
залежно від особистих симпатій, настрою чи 
нахилу. На відміну від поняття суб’єкти-
вного — певних уявлень, думок, поглядів, 
притаманних конкретній особі (суб’єкту), С. 
є упередженим ставленням суб’єкта до чо-
гось, когось.

Суб’єктивна відповідальність — від-
повідальність, зосереджена не на тому, перед 
ким і за що людина відповідальна (згідно із 
законом й організаційним планом), а перед 
ким і за що вона відчуває відповідальність і 
відповідально поводиться. Цей стан (його 
часом характеризують як особисту відпові-
дальність) ближче до ототожнення, лояль-
ності й сумління, ніж до підзвітності та від-
повідальності.

Суб’єктивне право (право громадя-
нина) — передбачена певною нормою права 
можливість суб’єкта поводитися певним чи-
ном.

Субкультура — моделі переконань, 
цінностей, норм, зразків поведінки, харак-
терних для тієї чи іншої соціальної спіль-
ності.

Субординація — метод управління, за 
допомогою якого у системі виконавчої влади 
встановлюються відносини підпорядкова-
ності, що виражають ієрархічну залежність 
між об’єктами і суб’єктами державного 
управління. Субординаційні відносини роз-
різняються за певними видами: а) пряме під-
порядкування; б) непряме підпорядкування; 
в) подвійне підпорядкування; г) ієрархічне 
підпорядкування.

Субсидіарність — принцип, згідно з 
яким надання державних (адміністративних) 
послуг здійснюється на максимально набли-
женому до населення територіальному рівні, 
на якому є належні організаційні, матеріальні 
та фінансові ресурси, що забезпечують їх об-
сяг і якість відповідно до загальнодержавних 
стандартів. Реалізація принципу субсидіар-
ності дає можливість макси ма льно наблизити 
процес прийняття управлінських рішень до 
громадян.

Субсидія (лат. subsidium — допомога, 
підтримка) — 1) бюджетні кошти, що нада-
ються бюджету іншого рівня бюджетної сис-
теми, фізичній або юридичній особі на умо-
вах часткового фінансування цільових ви-
трат; 2) має цільове призначення повна або 
часткова оплата наданих громадянам соці-
альних послуг.

Судження — форма думки, в якій здій-
снюється відповідність (невідповідність) 
суб’єкта думки предикату думки.

Судження
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Судно закордонного плавання — 
українське або іноземне судно, яке здійснює 
міжнародні перевезення товарів та/або паса-
жирів та прибуває на митну територію Укра-
їни або вибуває за її межі.

Судовий збір — збір, що справляється 
на всій території України за подання заяв, 
скарг до суду, за видачу судами документів, а 
також у разі ухвалення окремих судових рі-
шень, передбачених законодавством.

Сумісництво — виконання працівни-
ком крім своєї основної іншої регулярної 
оплачуваної роботи (у т. ч. й на іншому під-
приємстві) за трудовим договором у вільний 
від основної роботи час.

Сумісність психологічна — ефект 
взаємодії людей, що характеризується мак-
симально можливою задоволеністю їх один 
одним. Особливістю С. п. є те, що контакт 
між людьми опосередковується їхніми дія-
ми і вчинками, думками та оцінками. Опти-
мальне поєднання здібностей учасників 
взаємодії забезпечує їх ефективне співісну-
вання.

Супроводжуваний багаж — товари, 
що належать громадянам і переміщуються 
через митний кордон України у багажних 
відділеннях транспортних засобів, якими 
прямують ці громадяни, з оформленням ба-
гажних або інших перевізних документів.

Суспільна влада — управління справа-
ми первинної спільності (роду, фратрії, пле-
мені), що здійснювалося всіма дорослими 
членами на загальних зборах, радах старій-
шин. Повсякденне керівництво покладалося 
на старійшин, військових вождів, ведучих на 
полюванні.

Суспільне управління — управління 
процесами формування й розвитку суспіль-
ства. Термін С. у. інтегрує управління всіма 
сферами суспільної діяльності (політичної, 
економічної, соціальної, гуманітарної, еко-
логічної), державне управління (центральне, 
регіональне, місцеве), місцеве самовряду- 
вання, управління громадськими організаці-
ями і рухами, політичними партіями, проф-
спілками та ін.

Суспільний вибір — вибір, пов’язаний 
із використанням економічних принципів 
для аналізу політичної діяльності. Він пе-
редбачає, що люди вдаються до політичної 
діяльності для обстоювання власних інтере-
сів. С. в. використовує поняття ринку, проте 
аж ніяк не ринку реальних товарів і послуг: 
теоретики державного вибору мислять кате-
горіями ринку голосів і конкретних держав-
них політик. У моделі суспільного вибору 
наріжним каменем політичної діяльності є 

егоїстичний, корисливий індивід. Мета мо-
делі суспільного вибору — пояснити колек-
тивні постанови (про те, що часто вважають 
за політичні справи) з погляду егоїстичної 
поведінки раціональних індивідів.

Суспільний порядок — стан стабіль-
ності, упорядкованостi й безпеки в суспіль-
стві, одна з його універсальних цінностей; 
стан мирного співіснування членів товари-
ства, що характеризується відсутністю воро-
жих дій, повстань, бунтів тощо, спроможних 
порушити повсякденне, нормальне громад-
ське життя. С. п. — порядок у суспільстві, 
який відповідає вимогам усього комплексу 
соціальних норм, що відповідають не тільки 
нормам права, а й іншим. С. п. є сукупною 
системою суспільних відносин, яка склада-
ється в результаті реалізації соціальних 
норм: норм права, норм моралі, норм гро-
мадських організацій, норм неправових зви-
чаїв, традицій і ритуалів. С. п. і громадська 
безпека є основними об’єктами охорони в ді-
яльності органів внутрішніх справ. Як 
соціально-правові категорії, що охоплюють 
специфічну сферу суспільних відносин, 
вони характеризуються особливостями, що 
визначають зміст діяльності органів вну-
трішніх справ з охорони (забезпечення) цих 
відносин.

Суспільний розвиток. Під С. р. розу-
міють тип змiн у суспiльствi, що супрово-
джується переходом суспiльних вiдносин до 
якiсно нового стану. Він є наслiдком 
взаємодiї великої сукупностi суспільних 
процесiв, основу яких складає цiлеспря-
мована дiяльнiсть людей та різноманітних 
організацій. Загальний механiзм суспільно- 
го розвитку полягає у виникненнi нових по- 
треб у рiзних сферах суспiльного життя та 
пошуку можливостей їх задоволення. Новi 
потреби постiйно виникають як наслiдок 
суспільної дiяльностi, а тому пов’язанi з по-
шуком та винаходом нових засобiв працi, 
спiлкування, організацiї суспільного життя, 
розширенням та поглибленням обсягу нау-
кового знання, ускладненням форм і 
механiзмів творчої дiяльностi людей.

Суспільні проблеми — не задоволені 
потреби, які набули значущості для великих 
груп населення. Існують два підходи до виді-
лення суспільних проблем: на основі чисель-
ності людей, яких вони зачіпають, або з ура-
хуванням підтримки, відгуку на них, інтере-
су населення до них. Одне із завдань 
політичної системи (державної і міжнарод-
ної) полягає в тому, щоб виявляти С. п. і ви-
робляти стратегію їх розв’язання. Наявність 
певної С. п. не призводить автоматично до її 
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розв’язання, оскільки потрібний механізм, 
що дасть змогу ставити проблеми перед сус-
пільством. На основі з’ясування пріоритет-
ності розв’язання С. п. визначаються цілі і 
пріоритети суспільного та державного 
управління, формування державної політи-
ки. С. п. — це явища, що не контролюються 
індивідом, але впливають на його повсяк-
денне життя. До них належать, наприклад, 
економічні кризи, зміни уряду, війни, рефор-
ми тощо.

Суспільно небезпечне діяння, що пе-
редує легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, — діяння, за 
яке Кримінальним кодексом України перед-
бачено основне покарання у вигляді позбав-
лення волі або штрафу понад три тисячі нео-
податковуваних мінімумів доходів грома-
дян, або діяння, вчинене за межами України, 
якщо воно визнається суспільно небезпеч-
ним протиправним діянням, що передувало 
легалізації (відмиванню) доходів, за кримі-
нальним законом держави, де воно було вчи-
нене, і є злочином за Кримінальним кодек-
сом України, внаслідок вчинення якого неза-
конно одержані доходи.

Суспільство — форма життєдіяльності 
людей, що склалась історично й відокреми-
лась від навколишньої природи.

Суспільство атомізоване — суспіль-
ство приватного інтересу, в якому панує ін-
дивідуалізм. Потреба у свободі індивідуаль-
ної діяльності для задоволення власних 
життєвих інтересів вимагає дедалі більшої 
автономії щодо інших членів соціуму та со-
ціальних груп, які вони утворюють. Суспіль-
ство поділяється на окремих індивідів, які 
ведуть поміж собою боротьбу за вигідні для 
них види і форми діяльності, спроможні за-
безпечити максимально можливий доступ 
до життєвих благ. Спілкування між людьми 
все більшою мірою формалізується і зво-
диться до переважно прагматичних форм. 
Кожен індивід керується власними інтереса-
ми, вбачаючи у своїх ближніх, з одного боку, 
конкурентів, а з другого — засіб досягнення 
власних егоїстичних цілей. Цей парадок-
сальний зв’язок членів С. а. помітив і дав чіт-
ке визначення ще наприкінці ХVIII ст. осно-
воположник класичної німецької філософії 
І. Кант. Він показав, що в епоху буржуазного 
індивідуалізму міжлюдські суспільні взає-
мини неминуче поєднують два взаємови-
ключні вектори: індивіди ненавидять одні 
одних і водночас не можуть існувати одні 
без одних. І. Кант назвав такий тип суспіль-
них зв’язків “патологічною єдністю”, а істо-
ричний прогрес вбачав у переході С. а. в 

“аподиктичну цілісність” — єдність, що ґрун-
тується не на егоїстичних інтересах, а на за-
гальних, на ставленні людей один до одного 
не як до конкурентів і засобів задоволення 
власних потреб, а як до спільників, кожен з 
яких є однаковою самоцінністю.

Суспільство громадянське — система 
інститутів за межами державних та комер-
ційних, яка забезпечує самоорганізацію та 
розвиток населення; сукупність громадян-
ських і соціальних інституцій та організацій-
них заходів, які формують базис реально 
функціонуючого суспільства на противагу і 
на доповнення виконавчих структур держа-
ви (незалежно від політичної системи).

Суцільноякісне управління — рух 
уперед вимагає істотних змін ставлення, пе-
реконань і поведінки, що формують культу-
ру будь-якої організації. Мета руху за 
якість — відхід від традиційної ієрархічної 
організації, де верхівка думає, а низи працю-
ють. Культура якості переходить від зосеред-
ження на контролі до зосередження здебіль-
шого на навчанні, і її застосовують, по суті, 
до всіх щаблів організаційної ієрархії. Важ-
ливою рисою застосування руху за якість 
управління є створення єдиної “команди”. 
Перехід від зовнішньої до внутрішньої моти-
вації допомагає це створити. Внутрішні сти-
мули спонукають організацію до змін, якщо 
управління може визначити напрям тих змін 
і здійснювати належний контроль. Внутріш-
ні стимули з’являються тоді, коли управлін-
ня дає можливість робітникам самим моти-
вувати свою діяльність, — радше через при-
таманну їм допитливість та бажання 
експериментувати, ніж через зовнішні спо-
нуки. Якщо принципи С. у. застосовують до 
організації, то важливо, щоб управління 
з’ясувало мету програми й забезпечило по-
дальше дослідження з метою переконатися, 
чи відповідають результати цілям програми. 
Організація має бути однаково спроможна 
стримувати владу керівництва й надавати 
певні повноваження підлеглим, — тільки 
тоді вдасться досягнути С. у.

Сфера суспільного життя — різно-
планові процеси, стосунки, цінності, інсти-
тути, фактори як матеріальні, так і ідеальні, 
об’єктивні й суб’єктивні, реальний процес 
людської життєдіяльності. Діалектика С. с. 
ж. розглядається як реальне життя суспіль-
ства в конкретно-історичних, соціокультур-
них та природних вимірах. Доцільно виокре-
мити такі сфери суспільного життя: а) мате-
ріальну — охоплює процеси матеріального 
виробництва, розподілу, обміну, споживан-
ня, а також продуктивні сили й виробничі 
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відносини, науково-технічний прогрес і тех-
нологічну революцію; б) соціально-полі-
тичну — включає соціальні та політичні від-
носини людей у суспільстві — національні, 
групові, міждержавні тощо. Саме ця сфера 
охоплює такі явища й процеси, як революція, 
реформа, еволюція, війна. У цій сфері функ-
ціонують такі соціальні інститути, як партія, 
держава, суспільні організації; в) духовну — 
це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень, 
тобто весь спектр формування свідомості (як 
індивідуальної, так і суспільної), трансфор-
мації її від однієї інстанції до іншої (засоби 
масового інформування), перетворення в ін-
дивідуальний духовний світ людини;  
г) культурно-побутова — охоплює виробни-
цтво культурних цінностей, передачу їх від 
одного покоління до іншого, життя сім’ї, по-
бутові проблеми (організація відпочинку, 
вільного часу), освіту, виховання тощо.

Схвалення — загальне оцінювання до-
цільності, можливості реалізації та потен-
ційної сталості, що здійснюється до при-
йняття рішення про фінансування. Прикла-
дами є аналіз витрат-корисності, аналіз 
витрат-результативності, мета-аналіз та ін.

Схильність — одна з форм спрямова-
ності індивіда, вияву його потреб і мотива-
цій, що виражається в емоційній перевазі 
певної діяльності, цінності й базується на 
його глибокій стійкій потребі в ній.

Сюрвейєр (англ. surveyor) — 1) експерт, 
який здійснює на прохання страхувальника 
або страховика огляд застрахованих або що 
підлягають страхуванню судів і вантажів та 
має право давати кваліфікований висновок 
про їх стан, розмір пошкоджень при аваріях, 
мореплавства судна і т. п.; 2) інспектор або 
агент з огляду та оцінки застрахованого  
майна.
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Табель (лат. tabula — таблиця) — 1) спи-
сок, перелік, складений у певному порядку; 
2) документ, в якому враховується час при-
ходу працівників на роботу і звільнення з 
роботи, загальний відпрацьований час.

Табло — засіб відображення інформації 
у формі, зручній для сприйняття людини, 
щит або екран з різними умовними знаками, 
світловими та іншими сигнальними при-
строями, що подає інформацію про стан або 
процес на об’єкті.

Табу — заборона на здійснення чогось, 
проведення певних операцій, спричинення 
чогось. Напр., відправлення (транспортуван-
ня) небезпечних вантажів, продаж шкідли-
вих для здоров’я людини товарів (горілки, 
тютюну, наркотиків).

Табуляграма — звітний документ, ре-
зультат розрахунку, надрукований на табу-
ляторі або друкуючому пристрої комп’ютера.

Табулятор — 1) обчислювальна маши-
на для автоматичної обробки числової та 
буквеної інформації, записаної на перфо-
картах; 2) пристосування для друкування 
таблиць.

Таємне голосування — вид голосуван-
ня, який унеможливлює контроль за волеви-
явленням голосуючого. При Т. г. голосують 
бюлетенями, кулями чи на спеціальних ма-
шинах для голосування. Найпоширеніший 
вид Т. г. бюлетенями. Голосуючий заповнює 
бюлетень у кабіні чи спеціальній кімнаті і 
вкидає його у виборчу скриньку (урну).

Таємниця листування — недоторкан-
ність усіх видів поштово-телеграфних від-
правлень. Ніхто не має права відкривати, 
знайомитись та розголошувати зміст корес-
понденції. Т. л. гарантовано Конституцією 
України. Порушення Т. л. тягне за собою 
кримінальну відповідальність. У винятко-
вих випадках з метою запобігти злочину чи 
з’ясувати істину під час розслідування кри-
мінальної справи суд може дозволити арешт 

і виїмку поштово-телеграфної кореспонден-
ції. Ця акція має досить жорстку процедуру і 
надійно контролюється.

Таємниця наради суддів — передбаче-
ний законом порядок, за яким нарада суддів 
з метою винесення вироку, прийняття судо-
вого рішення чи ухвали відбувається в ізо-
льованій нарадчій кімнаті, де можуть бути 
присутніми лише ті судді, які задіяні в даній 
справі. Судді не можуть виходити з нарадчої 
кімнати, поки не складуть письмового рі-
шення. Суддям забороняється розголошува-
ти міркування, які прозвучали в нарадчій 
кімнаті. Недодержання Т. н. с. вважається 
порушенням закону і тягне за собою скасу-
вання вироку, рішення або ухвали.

Таємниця фінансового моніторин-
гу — інформація, отримана під час здій-
снення державного фінансового моніторин-
гу спеціально уповноваженим органом, а 
саме інформація про фінансові операції та 
їх учасників, додаткова інформація, інша 
інформація, що може бути пов’язана з підо-
зрою у легалізації (відмиванні) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванні тероризму чи фінансуванні розпо-
всюдження зброї масового знищення та/
або іншими незаконними фінансовими опе-
раціями.

Таймер — електронний годинник, що за-
безпечує вимірювання інтервалів астроно-
мічного часу.

Таймінг — біржовий термін, що означає 
найсприятливіший момент для купівлі або 
продажу акцій.

Тайм-чартер — один із видів договору 
морського перевезення, за яким судно фрах-
тують не на рейс, а на певний час. Згідно з 
договором Т.-ч. одна сторона (фрахтівник) 
надає іншій стороні (фрахтувальникові) за 
винагороду належне їй судно, його частину 
або окреме суднове приміщення для переве-
зення вантажу, пасажирів тощо.

Т
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Тайм-шит — документ (акт часу стоян-
ня), що засвідчує витрати часу простою судна 
в портах на вантажні операції, який склада-
ють у момент прибуття судна в порт. У Т.-ш. 
розраховують час на ванта жно-розва нта-
жувальні роботи в даному порту й облікову-
ють фактично витрачений час, а також вста-
новлюють розмір премій за дострокове за-
кінчення вантажних операцій або штрафу за 
перевитрату норм часу й затримку суден.

Тактика маркетингу — розроблення і 
реалізація цілей компанії щодо кожного то-
вару на заданий відрізок часу; формується 
на основі стратегії маркетингу й динаміки 
реальної поточної ринкової ситуації.

Талант (від грец. talanton — вага, міра, 
рівень здібностей) — високий рівень розви-
тку здібностей. Про наявність таланту слід 
судити за результатами діяльності людини, 
які мають вирізнятися принциповою новиз-
ною, оригінальністю підходу, вираженою по-
требою у творчості.

Талмуд (давньоєвр.) — збірник догма-
тичних релігійно-етичних і правових зако-
ноположень іудаїзму. Складений протягом 
III ст. до н. е. — V ст. н. е.

Талон — 1) документ, що підтверджує 
право його власника на отримання цінності, 
речі або на доступ, прохід у певне місце; 
2) частина документа, що відокремлюється 
від нього у вигляді самостійного документа.

Тантьєма — додаткова виплата, винаго-
рода керівництву фірми за певні досягнення 
як частка від одержаного фірмою чистого 
прибутку.

Тара — 1) ємність для зберігання, паку-
вання і транспортування товарів, товарне 
упакування; 2) різниця між загальною вагою 
товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою 
(нетто), тобто вага упаковки товару.

Тара транспортна — тара, що викорис-
товується, для перевезення товару від ви-
робника до споживача, часто зворотна, тобто 
така, що використовується кілька разів. Т. т. 
називається також зовнішньою.

Таргетування — встановлення цільових 
орієнтирів грошової системи, регулювання 
приросту грошової маси, яких дотримують-
ся у своїй політиці центральні банки.

Тариф — ставка сплати (тарифна став-
ка) за працю та різноманітні послуги, що на-
даються підприємствам і населенню.

Тариф митний подвійний — спеціаль-
ний тариф, що містить для кожної товарної 
пропозиції максимальну й мінімальну став-
ки, які застосовуються залежно від міждер-
жавних торговельно-політичних відносин та 
угод, укладених з тією чи іншою країною.

Тариф пільговий — митний тариф, що 
передбачає мінімальні ставки митного об-
кладання товарів, що завозяться імпортера-
ми з країн, які мають режим найбільшого 
сприяння у торгівлі.

Тарифна ескалація — підвищення рів-
ня митного обкладання товарів у міру зрос-
тання ступеня їх оброблення.

Тарифна квота — визначений обсяг то-
вару, в межах якого ввезення або вивезення 
такого товару здійснюється за пільговою 
ставкою мита або без застосування мита.

Тарифна система — 1) сукупність уста-
новлених нормативів для організації оплати 
праці, тарифікації робіт, присвоєння розря-
дів робітникам. Т. с. включає в себе: а) та-
рифну ставку, яка визначає розмір заробіт-
ної плати робітника певної кваліфікації за 
одиницю часу; б) тарифну сітку, що застосо-
вується для диференціації постійної (тариф-
ної) частини заробітної плати робітників за-
лежно від складності виконуваної роботи; 
в) тарифно-кваліфікаційні довідники, які за-
стосовуються для тарифікації конкретних 
видів робіт, а також присвоєння кваліфіка-
ційних розрядів; г) схему посадових окладів 
службовців, що являє собою перелік типо-
вих посад апарату управління підприємств і 
організацій та види їх місячних окладів, ди-
ференційовані залежно від категорії підпри-
ємства, складності виконуваних функцій, 
ступеня відповідальності працівників за ре-
зультати праці; д) кваліфікаційний довідник 
посад службовців, який містить єдину но-
менклатуру посад службовців, характерис-
тики посадових обов’язків і вимоги до служ-
бовців щодо необхідних знань, освіти і стажу 
практичної роботи; 2) система ставок, за 
якими стягується плата за послуги, що нада-
ються громадянам і підприємствам. Т. с. по-
діляється на: тарифи на послуги зв’язку — 
система ставок оплати за послуги зв’язку; 
транспортні тарифи — система ставок опла-
ти за послуги транспорту по перевезенню 
людей, багажу і вантажів на міжнародних і 
внутрішніх лініях; митні тарифи — система 
ставок оплати за переміщення товарів та ін-
ших предметів через митні кордони; тарифи 
на послуги комунально-побутового госпо-
дарства — система ставок оплати за користу-
вання газом, водою, електроенергією тощо. 
Розмір ставок Т. с. визначається компетент-
ними органами державної влади.

Тарифна сітка — сукупність розрядів 
тарифних коефіцієнтів, за якими диферен-
ціюють заробітну плату робітників залежно 
від складності праці та кваліфікації виконав-
ців. У промисловості найпоширенішою є 
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Т. с., що містить поділ робітників за кваліфі-
кацією на певну кількість розрядів (6 розря-
дів). Співвідношення крайніх тарифних кое-
фіцієнтів характеризує діапазон Т. с., що ста-
новить, як правило, 1:2 та 1:1,8. Тарифні 
коефіцієнти показують, наскільки робота 
кожного розряду складніша за роботу попе-
реднього розряду, і відповідне збільшення 
оплати праці. Така побудова Т. с. матеріаль-
но заохочує робітників підвищувати свою 
кваліфікацію. За допомогою Т. с. визначають 
середній тарифний коефіцієнт групи робіт-
ників (робіт), середній тарифний розряд та 
середню тарифну ставку, а також тарифні 
ставки робітників різних розрядів.

Тарифна ставка — розмір оплати праці 
робітників за одиницю робочого часу (годи-
ну, робочий день або місяць), виражений у 
грошовій формі. За Т. с. диференціюють і ре-
гулюють оплату праці залежно від кваліфі-
кації робітників та умов праці. Т. с. кожного 
розряду обчислюють множенням ставки 1-го 
розряду (найнижчого) на тарифний коефіці-
єнт певного розряду тарифної ставки.

Тарифний бар’єр — обмежувальний за-
хід імпортування в країну товарів шляхом за-
стосування високого рівня митного податку.

Творча відпустка — звільнення праців-
ника на певний строк від звичайної роботи, 
передбаченої умовами контракту, для вико-
нання спеціального завдання. Професори й 
викладачі вузів можуть одержати Т. в. із збе-
реженням основного посадового окладу на 
певний строк, напр., до 3-х місяців для закін-
чення роботи над рукописами підручників і 
навчальних посібників. Для завершення на-
укових дисертацій особам, які успішно поєд-
нують виробничу або педагогічну роботу з 
науковою, на їхнє прохання надають Т. в. із 
збереженням заробітної плати на основній 
штатній посаді. Т. в. не позбавляє працівни-
ка права на чергову відпустку.

Творчість — діяльність, результатом 
якої є створення нових матеріальних і 
духов них цінностей. Передбачає наявність у 
особистості здібностей, мотивів, знань та 
вмінь, завдяки яким створюється продукт, 
що вирізняється новизною, оригінальністю 
та унікальністю.

Тезаврація — 1) нагромадження грошей 
населенням внаслідок вилучення їх з обігу 
та зберігання нагромадженої готівки поза 
кредитними установами; 2) нагромадження 
приватними особами золота у формі багат-
ства, скарбу; 3) формування золотого запасу 
держави.

Тезаурус — 1) лінгвістичний словник 
мови з повною змістовою інформацією; 2) в 

інформатиці — повний систематизований 
набір даних щодо будь-якої галузі знання, 
що дає змогу людині або обчислювальній 
машині орієнтуватися в ній.

Телефонограма — документ, що пере-
дається по телефону. Обсяг тексту має бути 
стислим. Текст Т. підписується особою, від 
імені якої він передається. Т. застосовується 
при необхідності термінового вирішення пи-
тання. За сучасних умов з цією метою засто-
совується передача інформації факсом.

Телешопінг — 1) роздрібна торгівля за 
допомогою засобів телекомунікацій; 2) за-
мовлення товару за зразками по телефону з 
доставкою його додому.

Темп зростання — відношення величи-
ни поточного економічного показника до 
його значення в попередньому періоді, що 
приймається за базу підрахунку. Вимірюєть-
ся у відносних величинах або процентах.

Темп приросту — відношення приросту 
величини економічного показника за певний 
відтинок часу до його рівня у попередньому 
періоді, що приймається за базу відрахунку. 
Вимірюється у відносних величинах або 
процентах.

Темпи інфляції — відношення загаль-
ного рівня цін поточного часу до його зна-
чення в попередньому (базовому) періоді. 
Визначається у процентах за місяць, квар-
тал, рік.

Темпоральність — семантична катего- 
рія, що відображає сприйняття й осмислен-
ня людиною часу позначуваних ситуацій та 
їх елементів стосовно моменту мовлення 
того, хто говорить. Водночас Т. — це 
функціонально-семантичне поле (ФСП), 
яке базується на цій семантичній категорії, 
що охоплює угрупування граматичних, мор-
фологічних, лексичних і синтаксичних, а та-
кож комбінованих (лексико-граматичних, 
граматико-контексуальних та ін.) засобів 
мови, які використовуються для вираження 
різних варіантів цієї семантичної категорії.

Тенденція — 1) виявлені в результаті 
аналізу, спостережувані стійкі співвідношен-
ня, властивості, ознаки, властиві системі; 
2) спрямованість процесів, що склалася.

Тенденція ринку — стійка тенденція 
збереження або зміни (зростання, знижен-
ня) цін товарів, послуг на ринку.

Тендер (торги) — здійснення конку-
рентного відбору учасників з метою визна-
чення переможця торгів згідно з процедура-
ми, встановленими законом (крім перего-
ворної процедури закупівлі).

Тендерна документація — документа-
ція щодо умов проведення публічних закупі-
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вель, що розробляється та затверджується 
замовником і оприлюднюється для вільного 
доступу на веб-порталі Уповноваженого ор-
гану та авторизованих електронних майдан-
чиках. Тендерна документація не є об’єктом 
авторського права та/або суміжних прав.

Тендерна пропозиція — пропозиція 
щодо предмета закупівлі або його частини 
(лота), яку учасник подає замовнику відпо-
відно до вимог тендерної документації.

Тендерний комітет — службові (поса-
дові) та інші особи замовника, призначені 
відповідальними за організацію та проведен-
ня процедур закупівлі згідно із законом.

Теорії індустріального суспіль-
ства — сукупність поглядів на походження і 
природу сучасних західних “розвинених” 
суспільств та їх відмінності від “традицій-
них” суспільств. Термін “індустріальне су-
спільство” запровадив К. Сен-Сімон, запо-
чаткувавши теоретичну лінію, продовжува-
чами якої були О. Конт, Г. Спенсер, 
Е. Дюркгейм, а згодом — Р. Арон і У. Ростоу. 
Основні принципи: а) визнання закономір-
ності переходу від “традиційних” до “інду-
стріальних” суспільств, заснованих на ма-
шинному виробництві, фабричній організа-
ції і дисципліні праці, національній системі 
господарства з вільною торгівлею і спільним 
ринком; б) “логіка індустріалізації”, прова-
дить суспільства до зростання подібності 
між ними; в) індустріальний розвиток відбу-
вається паралельно з демократизацією 
суспільно-політичного життя, проголошен-
ням рівних громадянських прав; особливос-
тями індустріального суспільства є соціаль-
на стратифікація і пов’язана з нею соціальна 
мобільність; г) класова боротьба замінюєть-
ся мирним розв’язанням соціальних кон-
фліктів на базі реформування суспільної 
системи; д) відбувається зміцнення націо-
нальної ліберально-демократичної держави.

Теорії постіндустріального суспіль-
ства — розвиток системи ідей, закладених у 
теоріях індустріального суспільства, здій-
снений Д. Беллом та іншими сучасними со-
ціологами. Центральна ідея — перехід від ін-
дустріального до постіндустріального сус-
пільства, який визначається: а) відповідним 
переходом від економіки, що виробляє това-
ри, до обслуговуючої економіки і створення 
розгалуженої сфери послуг, в якій зайнята 
більшість працездатного населення; б) змі-
нами в соціальній структурі (класовий поділ 
остаточно поступається місцем професійно-
му, фаховому); в) центральним місцем тео-
ретичного знання, яке визначає політику, і 
висуненням у центр соціального життя уче-

них, науковців та інтелектуалів взагалі; 
г) створенням нових інтелектуальних техно-
логій, здатних зберігати довкілля і заоща-
джувати природні ресурси. На відміну від 
індустріального суспільства, де основним 
був конфлікт між працею і капіталом, у 
пост індустріальному суспільстві основний 
конфлікт виявляється у боротьбі між знан-
нями і некомпетентністю.

Теорії референтної групи — концеп-
ції, які виникають унаслідок кризи макро-
структурних уявлень про суспільство та не-
здатності надшироких соціальних утворень 
забезпечити комфортне самопочуття й існу-
вання особистості, в усій їх розмаїтості. Під 
референтною групою у соціології розумієть-
ся соціальна група, на яку індивід орієнтує 
свою поведінку, до якої належав у минулому, 
належить тепер та хотів би належати в май-
бутньому.

Теорії соціальної установки — кон-
цепції, згідно з якими в основі людської ді-
яльності лежать стійкі схильності і нахили, 
готовність індивіда або соціальної групи до 
дії, зорієнтованої на соціально значущий 
об’єкт. Ці концепції є вихідними у проведен-
ні прикладних емпіричних досліджень, осо-
бливо при вивченні суспільної свідомості 
взагалі і громадської думки зокрема, різних 
видів соціальної поведінки.

Теорія Z — модель управління, що ґрун-
тується на поєднанні досвіду американсько-
го та японського менеджменту. Вона вклю-
чає поєднання чи використання кількох по-
ложень: 1) зайнятість упродовж усього 
життя. Людей не вербують, щоб заповнити 
конкретні вакантні посади, а роботодавці на-
магаються найняти групу працівників, чиї 
інтереси й темпераменти відповідають се-
редовищу фірми. Працівників рідко звільня-
ють, що створює реальне відчуття довіри в 
організації. Той факт, що особа довічно пере-
буває в організації, не руйнує бажання плід-
но працювати. Навпаки, гарні показники 
дуже важливі для службового підвищення й 
зміцнення довіри своїх довічних колег; 
2) невизначеність кар’єрних шляхів. Ново-
бранці починають з програми орієнтації, що 
полягає в ротації через ряд різних підрозді-
лів компанії. Ніхто не витрачає всієї своєї 
кар’єри, спеціалізуючись на одній функції. 
Люди послідовно виконують ряд різних 
функцій. Таким чином уся робоча сила по-
чинає розуміти діяльність організації, про-
блеми, з якими стикаються інші організацій-
ні підрозділи, і знайома з багатьма людьми в 
цих підрозділах; 3) повільність службового 
просування. Вступивши на службу, новий 
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працівник проходить через ряд різних посад, 
як правило, із дедалі більшою відповідаль-
ністю; 4) великі премії, на підставі загальних 
показників компанії; 5) повільність колек-
тивного ухвалення постанов. Невеликій групі 
доручають підготувати звіт; її члени повинні 
проводити широкі консультації в організації. 
Ухвалена постанова має віддзерка лювати по-
треби й інтереси значної частини працівни-
ків. Працівники виявляють більший інтерес 
до загального блага компанії, ніж до блага 
власного підрозділу, оскільки кожен розуміє 
цілі ухваленої постанови й погоджується з 
ними.

Теорія абсолютних переваг — за цією 
теорією країни експортують ті товари, які 
вони виробляють з меншими витратами 
(у виробництві яких вони мають абсолютну 
перевагу), і імпортують ті товари, які виго-
товляються іншими країнами з меншими ви-
тратами (у виробництві яких перевага нале-
жить їх торговим партнерам).

Теорія взаємного попиту — теорія, 
згідно з якою ціна імпортного товару визна-
чається через ціну товару, який належить 
експортувати, щоб оплатити імпорт; тому 
кінцеве співвідношення цін у торгівлі визна-
чається внутрішнім попитом на товари у 
кожній з торгуючих країн.

Теорія груп — теорія що намагається 
пояснити, чому існують зацікавлені групи. 
Вона констатує, що більшість людей воліє 
жити разом з іншими людьми, з якими вони 
поділяють спільну історію, культурні вар-
тості, економічні інтереси, політичні пріори-
тети та соціальні вподобання. Завдяки та-
ким спільним узам існує раціональний ін-
терес до проблем, які зачіпають групу і які 
група розв’язуватиме колективно, звертаю-
чись до уряду.

Теорія задоволення — теорія, що ґрун-
тується на індивідуальних потребах, але її 
розвиток був позначений більшим впливом 
ситуативних змінних величин та їхньої засто-
совності до діяльності організацій. Основ ний 
внесок такого підходу полягає в тому, що чіт-
ке трактування потреб допомагає пов’язати 
індивідуальні потреби й організаційні стиму-
ли. Зусилля, спрямовані на виявлення 
зв’язків між індивідуальним задоволенням і 
продуктивністю або навіть організаційною 
ефективністю, також сприяють розвитку тео-
рії мотивації праці та її застосуванню в орга-
нізаціях. Ефективне перетворення організа-
ційних спонук на внутрішні мотиви вимагає 
розуміння потреб і цілей працівника. Крім 
того, організація мусить мати доступ до від-
повідних ресурсів, а керівник — достатню 

свободу дій чи повноваження для внесення 
відповідних коректив у системи винагород.

Теорія змін — уявлення про те, яким 
чином проекту чи програми досягатиме ре-
зультатів, а також які припущення закладені 
в його основу. Попри однакову мету Т. з. та 
логічної структури — описати процес досяг-
нення результату, вони дещо відрізняються. 
Ключовою відмінністю є те, що Т. з. показує, 
чому і яким чином будуть досягнуті зміни, 
якою є логіка перетворення внеску, діяль-
ності та продуктів у кінцеві результати та 
вплив, Т. з. відображає уявлення виконавців 
проекту чи програми про те, “яким чином 
влаштований світ” і як конкретна проблема 
може бути вирішена. Подібні проекти також 
включають до Т. з.

Теорія зрілості-незрілості — теорія 
мотивації пов’язана зі школою людських 
взаємин. Її сформулював Кріс Аргіріс, і 
йдеться в ній про те, що суспільні організації 
складаються з людей і формальної структу-
ри, і в них неминуче виникають суперечнос-
ті, оскільки існує основна невідповідність 
між поведінкою зрілих індивідів та потреба-
ми формальної організації. За цією теорією, 
зріла людина має такі характерні риси: зрос-
ла активність і самовизначеність; радше не-
залежність, ніж залежність; багатогранна по-
ведінка; глибока цікавість до складних за-
вдань; тривалість часової перспективи; по-
чуття власної гідності в стосунках з 
колегами; самосвідомість.

Теорія конвергенції (від лат. converge-
re — наближатися, сходитися) — концепція, 
розроблена П. Сорокіним, а також іншими 
сучасними соціологами. Центральна ідея — 
виникнення у майбутньому нової цивілізації 
внаслідок зближення різних соціальних сис-
тем (наприклад, капіталізму і соціалізму) 
при збереженні нею позитивних рис і цін-
ностей кожної з них.

Теорія мотивації за сподіваннями — 
найперспективніша з досі запропонованих 
теорій, яку широко застосовують у держав-
них організаціях. Згідно з нею, людина, роз-
глядаючи роботу, підсумовує вартість усіх її 
результатів, причому кожен результат оці-
нюють із погляду його ймовірності. Що 
вища ймовірність добрих результатів і ниж-
ча імовірність поганих, то сильніша мотива-
ція виконувати роботу. Інакше кажучи, ця 
теорія наближається до класичної утилітар-
ної ідеї, згідно з якою люди робитимуть те, 
що, на їхню думку, найімовірніше дасть най-
кращі результати й найменше зашкодить.

Теорія невизначеності — теорія, що 
передбачає пристосування організації до 
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свого середовища. Згідно з цією теорією, се-
редовища істотно різняться між собою за 
ступенем невизначеності. Невизначеність 
зумовлюється змінністю ринкової ситуації 
та технологій і її ознаками є ясність вимог до 
роботи, ступінь складності розроблення, ви-
робництва й продажу продукції, а також час, 
що потрібен для одержання змістовної ін-
формації про ефективність роботи. Далі ця 
теорія стверджує, що й організаційні струк-
тури, і невизначеність середовища зміню-
ються, а результати їхньої взаємодії зале-
жать від того, наскільки вони відповідають 
одне одному. Внутрішні якості організації — 
з погляду структури й орієнтації — перевіря-
ються на відповідність різним змінним вели-
чинам середовища і схильностям працівни-
ків. Ефективність організації є функцією 
цієї відповідності. Зокрема показники ефек-
тивності, за цією теорією, залежать від вну-
трішньої диференціації, що відповідає ступе-
ню невизначеності середовища, й координа-
ції, що відповідає рівню диференціації. 
Передбачається, що чим більша невизначе-
ність середовища, тим вищий рівень дифе-
ренціації й координації в організаціях.

Теорія несамостійного органу — час-
тина теорії, згідно з якою органи управління 
проходять через життєвий цикл і врешті-
решт потрапляють у “залежність” до регу-
льованих інтересів, капітулювавши перед 
промисловою точкою зору. Якщо існує над-
мірне ототожнення органів управління з 
групами клієнтів, то орган стає радше пред-
ставником, ніж регулятором групи клієнтів.

Теорія “поділу влади” — система нау-
кових принципів (навчання), що формує ме-
ханізм функціонування всіх видів політич-
ної і неполітичної влади, пов’язаний із про-
цесом передання влади. Основні положення 
теорії “поділу влади”: законодавча, виконав-
ча і судова — надаються різним органам і 
людям; усі влади рівні й автономні; жодна 
влада не може користуватися правами, нада-
ними іншій владі. Ефективний поділ влади 
на практиці забезпечується додатково вико-
ристанням механізму стримування і проти-
ваг. У результаті цього сили кожної з трьох 
влад відносно рівні, що у свою чергу забез-
печує зниження імовірності зловживання 
владою.

Теорія порівняльних переваг — за 
цією теорією торгівля з країнами, що спеціа-
лізуються на виробництві тих товарів, які 
вони можуть виготовляти з відносно нижчи-
ми витратами, ніж інші країни, буде взаємо-
вигідною, незалежно від того, чи є виробни-
цтво в одній з них ефективнішим, ніж в іншій.

Теорія ресурсної залежності — тео-
рія організаційного пристосування, що зо-
бражує організації в активній боротьбі за 
владу між собою і за своє середовище. Орга-
нізації прагнуть уникнути залежності від ін-
ших організацій і максимально збільшити 
власну свободу дій. Влада залежить від ре-
сурсів, якими володіють організації і які по-
трібні іншим організаціям. Конкретні тези 
теорії ресурсної залежності трохи відрізня-
ються від передбачень, що їх пропонують 
для середовища когнітивний та невизначе-
ний підходи. Замість загального опису се-
редовищ (напр., з більшою чи меншою 
складністю або з більшою чи меншою пев-
ністю), організаційні середовища розгляда-
ють як украй фрагментарні, як такі, що скла-
даються переважно з інших організацій. Пе-
редбачають, що орга ні зації, які зберігають 
владу над іншими організаціями, матимуть 
завелике представництво в радах директорів 
залежних організацій, а взаємозалежність 
організацій породжуватиме коопе рацію — 
від утворення спільних підприємств до ціл-
ковитого злиття.

Теорія свободи — теорія бюрократії, де 
йдеться про загрозу, яку становить для еко-
номічної свободи експансія урядової діяль-
ності й бюрократії. За цією теорією, виникає 
загроза як політичній, так і економічній сво-
боді. Теорія спирається на праці Гайєка та 
Фрідмана і доводить, що економічна свобода 
можлива лише в капіталістичній системі і 
що всі форми колективізму (наприклад, со-
ціалізм) несумісні з демократією, бо пов’я-
зане з колективізмом соціальне планування 
має тенденцію руйнувати і політичну, й еко-
номічну свободу.

Теорія сподівань — теорія, згідно з 
якою людьми керують властиві їм сподіван-
ня на те, як їхня поведінка допоможе їм за-
довольнити їхні потреби, бажання й цілі. Ця 
теорія має чотири засновки: 1) поведінку 
особи визначає взаємодія сил у людині і в 
середовищі; 2) хоч існують деякі обмеження 
поведінки людей в організаціях, вони ще ма-
ють чималі можливості для ухвалення влас-
них постанов. Зокрема вони самі вирішують 
про вступ та перебування в організації і про 
кількість зусиль, що їх збираються витрати-
ти на конкретну роботу; 3) різні люди мають 
різні потреби, бажання й цілі; 4) люди виби-
рають з-поміж альтернативних ліній пове-
дінки, спираючись на свої сподівання, як 
вплине та чи та поведінка на їхню здатність 
задовольняти свої потреби, бажання й цілі. 
Теорія сподівань має певні рівні. Результати 
першого рівня пов’язані з самим виконан-
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ням роботи. Результати другого рівня — ті 
події (винагороди чи покарання), що їх мо-
жуть викликати результати першого рівня: 
збільшення зарплати, схвалення чи несхва-
лення з боку певної групи, службове просу-
вання. Посередництво — усвідомлений лю-
диною зв’язок між наслідками першого й 
другого порядку. Наприклад, більшість лю-
дей схильна вірити, що існує зв’язок між за-
довільними виробничими показниками й 
позитивною оцінкою цих показників. Ва-
лентність — значення, що його особа надає 
тим або тим наслідкам першого й другого 
рівня. Якщо результат бажаний, він має по-
зитивну валентність, якщо ні — негативну. 
Валентність здатна свідчити й про напруже-
ність почуттів людини. Виробничі показни-
ки залежать від фахового рівня, мотивації та 
спроможностей. Якщо особа більш спро-
можна і виконувати конкретне завдання, то 
вона потребуватиме незначної мотивації; але 
потрібна досить сильна мотивація, щоб ви-
конувати завдання, яке видається складним. 
Сила мотивації залежить від значення, якого 
надають результатам першого та другого рів-
нів (валентності), і від сприйняття міцності 
зв’язків між цими рівнями (посередництва). 
Згідно з теорією сподівань керівники мають 
враховувати: 1) не всім людям правлять за 
мотиви однакові чинники і не всі мотивацій-
ні чинники мають однаковий рівень впливу. 
Тож для однієї людини найсильніший мо-
тив — особисті досягнення, для іншої — по-
хвала начальника; 2) зв’язки між виробни-
чими показниками й результатами першого 
рівня мають бути чіткими й доступними. 
Дуже важко спонукати когось досягнути ви-
соких показників, якщо результат першого 
рівня практично недосяжний; 3) важливо 
встановити прямий зв’язок між результата-
ми першого та другого рівнів, чи кажучи 
простіше, винагороди мають велике значен-
ня. Людина матиме мотивацію одержати ре-
зультат першого рівня (вчасно закінчити 
звіт), якщо він чітко пов’язаний з бажаним 
результатом другого рівня (зростанням шан-
сів на службове просування).

Теорія справедливості у мотивації — 
твердження, що справедливе оцінювання 
внеску кожного члена і справедливий розпо-
діл винагород значно впливають на ставлен-
ня до роботи. Певна несправедливість ви-
кликає занепокоєння, і люди намагаються 
зменшити чи уникнути його. Кожен службо-
вець оцінює співвідношення між своїм вне-
ском до організації та одержаною винагоро-
дою і відчуває несправедливість, якщо його 
співвідношення відрізняються від співвідно-

шень інших працівників. Тоді особа намага-
ється усунути цю несправедливість.

Територіальна громада — жителі, 
об’єднані постійним проживанням у межах 
села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиниця-
ми, або добровільне об’єднання жителів 
кількох сіл, що мають єдиний адміністратив-
ний центр.

Територіальні води — морська аквато-
рія, що прилягає до узбережжя або внутріш-
ніх вод країни і становить частину держав-
ної території суверенної узбережної держа-
ви. Відлік ведеться трьома способами: від 
лінії найбільшого відпливу; від кордону вну-
трішніх вод; від базових умовних ліній.

Територіальні громади. Первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування, осно-
вним носієм його функцій і повноважень є 
Т. г. села, селища, міста. Т. г. в порядку, вста-
новленому законом, можуть об’єднуватися в 
одну сільську, селищну, міську Т. г, утворю-
вати єдині органи місцевого самоврядування 
та обирати відповідно сільського, селищно-
го, міського голову. Т. г. села, селища, міста, 
що добровільно об’єдналися в одну Т. г., мо-
жуть вийти із складу об’єдна ної Т. г. в поряд-
ку, визначеному законом.

Територіальні органи міністерства. 
Т. о. м. утворюються як юридичні особи пу-
блічного права в межах граничної чисель-
ності державних службовців та працівників 
міністерства і коштів, передбачених на утри-
мання міністерства, ліквідовуються, реорга-
нізовуються за поданням міністра Кабінетом 
Міністрів України. Т. о. м. можуть утворюва-
тися, ліквідовуватися, реорганізовуватися 
міністром як структурні підрозділи апарату 
міністерства, що не мають статусу юридич-
ної особи, за погодженням із Кабінетом Мі-
ністрів України.

Територія державна — певна частина 
поверхні, що перебуває під суверенітетом 
даної держави. Т. д. включає суходіл, вну-
трішні води, територіальні води, підвладні 
державі острови, надра її суходолу і вод, а 
також повіт ряний простір над її суходолом і 
водами. До Т. д. належить і т. з. умовна те-
риторія — літаки, річкові і морські судна, 
що курсують у відкритому морі під прапо-
ром даної держави, належні державі 
об’єкти, які перебувають за межами її кор-
донів (космічні кораблі, станції тощо), а та-
кож підводні кабелі, що з’єднують частини 
однієї держави.

Територія об’єкта культурної спад-
щини — територія, історично і топографічно 
пов’язана з розпланувально-просторовою 
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еволюцією об’єкта, на яку поширюється охо-
ронний статус пам’ятки і для якої визнача-
ється спеціальний режим використання.

Терм — знак або комбінація знаків, що є 
найменшим значущим елементом мови.

Термінологія — сукупність термінів, 
тобто слів або словосполучень, що охоплю-
ють специфічні поняття з певної галузі нау-
ки, техніки чи мистецтва, а також сукупність 
усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові. 
Від звичайних слів терміни відрізняються 
точністю семантичних меж.

Техніка — 1) сукупність технічних засо-
бів економіко-виробничої діяльності, при-
значених для підвищення продуктивності 
праці і якості продукції, зменшення частки 
ручної праці, підвищення механізації і авто-
матизації виробництва тощо; 2) сукупність 
навичок і способів діяльності.

Техніка безпеки — система технічних і 
санітарно-гігієнічних заходів, які створюють 
безпечні та здорові умови праці. Т. б. регла-
ментується загальними, міжгалузевими і 
спеціальними правилами.

Техніка оцінки і перевірки про-
грам — з’ясування, які функції слід викону-
вати і яка діяльність необхідна для виконан-
ня всіх аспектів функції, а також оцінка по-
трібних для цього ресурсів.

Технічна будова капіталу — відношен-
ня між масою засобів виробництва і кількістю 
працівників, що приводять їх у рух.

Технічна естетика — теорія художньо-
го конструювання, дизайну.

Технічне забезпечення — 1) механічні 
та електронні компоненти комп’ютерних 
систем; 2) усе обладнання, у т. ч. носії даних, 
призначені для автоматизованого оброблен-
ня даних; 3) забезпечення процесу виробни-
цтва необхідними технічними засобами.

Технічне завдання — документ, в яко-
му вказано: мету і масштаб оцінювання, ме-
тоди, які буде застосовано; стандарти, за 
якими буде здійснено оцінювання; обсяг ро-
біт, запланованих для проведення оцінюван-
ня; а також зазначено вимоги до підзвітності 
за результатами оцінювання.

Технічне обслуговування — будь-яка 
дія, спрямована на підтримку або відновлен-
ня такого стану, в якому функціональний 
блок може виконувати потрібні функції.

Технічний захист секретної інфор-
мації — вид захисту, спрямований на забез-
печення інженерно-технічними заходами 
конфіденційності, цілісності та унеможлив-
лення блокування інформації. 

Технічний інспектор — співробітник, 
що здійснює нагляд за дотриманням правил 

охорони праці в організаціях, установах, на 
будівництві тощо. Має право давати адміні-
страції обов’язкові розпорядження про усу-
нення порушень законодавства з охорони 
праці, накладати штраф на винних посадо-
вих осіб.

Технічний кредит — грошовий міжна-
родний кредит, що надається для закупівлі 
певних товарів, обладнання, устаткування. 
Може бути погашений або зворотними по-
ставками товарів, або оформленням держав-
ної заборгованості.

Технічний прогрес — процес безпе-
рервного удосконалення засобів виробни-
цтва і предметів праці, а також розвитку й 
впровадження новітньої технології з метою 
підвищення ефективності виробництва. За 
сучасних умов з посиленням взаємозв’язку 
науки, техніки, комп’ютеризації виробни-
цтва Т. п. набуває широкого змісту і стає по 
суті науково-технічним прогресом, який по-
лягає головним чином в удосконаленні ви-
робничого апарату, техніки і технології, вве-
денні нових методів виробництва і організа-
ції праці безпосередньо на підприємствах. 
Науково-технічний прогрес неможливий без 
оновлення виробничого устаткування, замі-
ни фізично і морально застарілих технічних 
засобів більш продуктивними та ефективни-
ми, без якісних змін матеріалів і сировини, 
що з них виготовляють промислову продук-
цію, без удосконалення технологій виробни-
цтва та його широкої комп’ютеризації, вдо-
сконалення й ефективного використання су-
часних си стем інформації.

Технічний проект — документ, у якому 
наведені технічні рішення, технічний образ 
нового продукту, об’єкта. Створюється на 
основі аван-проекту і конкретизується в ро-
бочому, конструкторському проекті.

Технічні прийоми — діяльність, дії, що 
здійснюються автоматично, без додаткового 
обговорення, аналізу, прийняття рішень.

Технічні умови — нормативно-техніч-
ний документ, у якому визначено комплекс 
вимог до продукції конкретних типів, марок, 
артикулів. Розробляються на основі діючих 
стандартів.

Технократ — висококваліфікований фа-
хівець у галузі техніки і технології, що бере 
участь в управлінні організацією та у здій-
сненні урядової економічної політики.

Технократія (від грец. technē — мистец- 
тво, уміння, майстерність, і kratos — влада, па-
нування) — влада “знаючих” та “уміючих”, 
тобто фахівців. Це поняття відображає ідеоло-
гію, світогляд та політичне прагнення 
науково-технічної та адміністративної еліти 
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до панівного становища в суспільстві. Теоре-
тичним обґрунтуванням такої позиції є кон-
цепція “технологічного детермінізму”, суть 
якої зводиться до тези: “наука і техніка — не-
залежні змінні, а соціальні інститути — залеж-
ні”. Технократичні умонастрої супроводжу-
ють всю історію людства, проте найбільшого 
поширення набувають у постінду стріальну 
епоху у зв’язку з перетворенням управлін-
ської діяльності в основу суспільного вироб-
ництва, а засобів праці — у продукт “високих 
технологій”, насамперед, інформаційних. На 
посилення технократичних умонастроїв 
впливають також політичні, геополітичні, 
економічні та інші кризові явища.

Технології безвідходні — сукупність 
технічних, технологічних способів, методів і 
прийомів перероблення сировини, матеріа-
лів, що забезпечує повне їх використання на 
даному підприємстві для виробництва кін-
цевої продукції споживчих товарів без будь-
яких відходів.

Технологічна дисципліна — безумовне 
дотримання необхідних вимог, передбачених 
технологічною картою (документацією) ви-
готовлення, оброблення, виробництва певно-
го виду продукції, виробничих операцій.

Технологічна карта — один із осно-
вних документів технологічної документації, 
що містить відомості щодо здійснення за-
проектованих технологічних процесів.

Технологічне безробіття — безробіт-
тя, спричинене впровадженням нових поко-
лінь техніки і технології, механізацією та ав-
томатизацією ручної праці, внаслідок якого 
частина робочої сили стає зайвою або потре-
бує нового, більш високого рівня кваліфіка-
ції та перепрофілювання.

Технологічний детермінізм — кон-
цепція, яка наголошує на необхідності вста-
новлення політичної влади технократів-
фахівців (організаторів виробництва й інже-
нерів), яка б здійснювалась на базі наукового 
знання в інтересах усього суспільства. Ідею 
“технократії” було сформульовано в соціаль-
ній теорії Т. Веблена “Інженери і система 
цін” (1921). Історія людської цивілізації — 
це зміна суспільних інститутів, що перева-
жають у певні періоди історії: 

• 1 стадія — доісторичні часи первісного 
суспільства; 

• 2 стадія — епоха варварства й грошо-
вого обігу, опосередкованого через 
грошові відносини. Ця стадія охоплює 
ремісничий і машинний рівні.

Технологічний парк (англ. Tech-
nopark — технопарк) — найпоширеніша в 
США і Європі форма об’єднання розроблю-

вачів нових технологій і венчурних фірм. Це 
юридична особа або об’єднання на основі до-
говору про спільну діяльність юридичних 
осіб (учасників), головною метою яких є ді-
яльність по виконанню інвестиційних і інно-
ваційних проектів, виробничого впроваджен-
ня наукомістких розробок, високих техноло-
гій і конкурентоспроможної на світових 
ринках продукції. Виокремлюють такі шляхи 
утворення Т. п.: з ініціативи співробітників 
науково-дослідних і університетських цен-
трів, які бажають комерціалізувати результа-
ти своїх розробок; з ініціативи персоналу, що 
залишає велику фірму, з метою відкрити 
свою справу; перетворення діючих підпри-
ємств у нові форми з метою одержання дер-
жавних пільг, передбачених для Т. п. Мета 
створення Т. п. — стимулювання зростання 
інноваційної складової як одного з найважли-
віших системних чинників економічного роз-
витку, формування конкурентних переваг  
вітчизняної економіки, забезпечення націо-
нальної безпеки країни для залучення 
фінансових коштів в галузь інноваційного 
підприємництва; ство рення інфраструктур-
ного середовища для розвитку інноваційних 
продуктів; утримання висококваліфікованих 
кадрів шляхом створення нових робочих 
місць відповідного рівня престижу. Т. п. — це 
науко во-виробничий територіальний комп-
лекс, до якого входять дослідні інститути, ла-
бораторії, експериментальні заводи з передо-
вою технологією, створювані на заздалегідь 
підготовлених територіях навколо великих 
університетів з розвиненою інфраструкту-
рою, до якої належать: лабораторні корпуси, 
виробничі приміщення багатоцільового при-
значення, інформаційно-обчи слю вальні цен-
три колективного користування, системи 
транспортних та інших комунікацій, магази-
ни, житлово-побутові примі щення, сервісні 
та виставкові комплекси.

Технологічний процес — сукупність 
технологічних операцій, методів, прийомів 
режиму роботи і процедур, спрямованих на 
перетворення речовини, енергії, інформації 
у процесі виготовлення продукції, контролю 
якості, управління виробництвом тощо.

Технологічний розрив — відставання 
слаборозвинених країн від високоіндустрі-
альних в галузі техніки і технології в цілому 
або з окремих напрямів розвитку.

Технологічні гранти — безоплатна пе-
редача розвиненими країнами країнам, що 
розвиваються, технології, технологічноміст-
ких товарів або фінансових коштів на купів-
лю технології, навчання і перепідготовку 
персоналу.

Технологічні гранти
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Технологія — з погляду організаційної 
теорії це здійснюваний організацією процес 
перетворення сировини на готову продук-
цію. У виробничому середовищі — це збір-
ний конвейєр або інший механізм, викорис-
товуваний для створення готового продукту. 

Технополіс (англ. Technopolis — місто 
техніки) — найбільш високий рівень інтегра-
ції. Т. узаконені в Японії близько 20 років 
тому. Префектури мають право організувати 
Т. при наявності в місті з населенням не 
менш 200 тис. осіб кількох великих підпри-
ємств, що працюють у 2–3 напрямах передо-
вих технологій, потужної групи університе-
тів і НДІ, а також сучасною житловою зоною 
з розвиненою інфраструктурою й зовнішнім 
транспортом. Керування економічною діяль-
ністю Т. перебуває в руках місцевих органів 
влади.

Техпромфінплан — основний госпо-
дарський документ, розгорнутий річний 
план виробничо-технічної і фінансової ді-
яльності підприємства. Аналог бізнес-плану.

Тимчасова адміністрація банку — 
процедура виведення банку з ринку, що за-
проваджується стосовно неплатоспромож-
ного банку в порядку, встановленому зако-
ном.

Тимчасова непрацездатність — не-
можливість виконувати службові функції за 
станом здоров’я протягом відносно невели-
кого проміжку часу. При стійких порушен-
нях працездатності, що призводять до необ-
хідності припинити трудову діяльність вза-
галі, або на тривалий термін, або значно 
змінити умови праці, встановлюється інва-
лідність. Тимчасова непрацездатність засвід-
чується лікарняним листком (в деяких за-
значених в законодавстві випадках — довід-
кою лікувально-профілактичного закладу). 
За період тимчасові непрацездатності робіт-
ники, службовці отримують допомогу по со-
ціальному страхуванню. Розмір допомоги 
залежить від середнього заробітку і стажу 
роботи.

Тимчасова перевага — схильність еко-
номічних суб’єктів надавати перевагу отри-
манню реального товару у найближчий пе-
ріод, ніж у віддаленому майбутньому за ін-
ших однакових умов.

Тимчасова робота — робота, що даєть-
ся на обмежений строк, який становить кіль-
ка місяців.

Тимчасова страхова рента — сума, що 
виплачується страховиком страхувальнику 
протягом певного часу, доки страхувальник 
є непрацездатним. Т. с. р. є формою реаліза-
ції страхування від нещасного випадку, час-

то набирає форми пенсій. Інша назва — тим-
часовий ануїтет.

Тимчасове ввезення — митний режим, 
при якому іноземні товари використовують-
ся протягом визначеного терміну на митній 
території країни з повним або частковим 
умовним звільненням від сплати митних 
зборів, податків і без застосування до цих то-
варів заборон та обмежень економічного ха-
рактеру. 

Тимчасове ввезення культурних 
цінностей — переміщення будь-якими осо-
бами з певною метою через митний кордон 
країни культурних цінностей, які знаходять-
ся на території іноземної держави, з зобо-
в’язанням їх зворотного вивезення в обумов-
лений термін.

Тимчасове перебування — перебуван-
ня особи, яка постійно проживає на терито-
рії однієї держави, на території іншої держа-
ви протягом визначеного терміну.

Тимчасовий глобальний сертифі-
кат — документ, що містить інформацію про 
випуск цінних паперів, що пропонується до 
розміщення, оформляються емітентом на 
період емісії цінних паперів, зберігається 
Центральним депозитарієм, а у випадках, 
встановлених законом, — Національним 
банком України, та є підставою для взяття 
на облік цінних паперів та обліку 
зобов’язань емітента за цінними паперами 
відповідного випуску.

Тимчасовий керуючий — арбітражний 
керуючий, затверджений арбітражним су-
дом для проведення спостереження відпо-
відно до закону про банкрутство.

Тимчасовий повірений у справах — 
особа, яка тимчасово виконує обов’язки гла-
ви дипломатичного представництва. Тимча-
совий повірений у справах призначається, 
якщо пост глави представництва вакантний 
або якщо глава представництва не може ви-
конувати своїх функцій. 

Тимчасові контрольні комісії ради — 
органи ради, які обираються з числа її депу-
татів для здійснення контролю з конкретно 
визначених радою питань, що належать до 
повноважень місцевого самоврядування. 
Контро льні комісії подають звіти і пропози-
ції на розгляд ради. Засідання Т. к. к. р., як 
правило, закриті. Депутати, які входять до 
складу Т. к. к. р. та залучені комісією для 
участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші 
особи не повинні розголошувати інформацію, 
яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Тимчасові працівники — працівники, 
прийняті на роботу на термін до двох міся-
ців, а для заміщення тимчасово відсутніх 
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працівників, за якими зберігається їх місце 
роботи (посада), — до чотирьох місяців. 
Особи, яких приймають на роботу як Т. п., 
попереджені про це при укладенні трудово-
го договору. У наказі (розпорядженні) про 
прийом на роботу обо в’язково зазначається, 
що даний працівник приймається на тимча-
сову роботу, або зазначається строк його ро-
боти.

Тимчасові ціни — оптові або роздрібні 
ціни, дія яких обмежена певним строком, що 
пов’язано, як правило, з сезонністю. Трапля-
ються й інші випадки встановлення таких 
цін на певні види товарів.

Тимчасово вільні кошти єдиного 
казначейського рахунка та валютних 
рахунків бюджету — обсяг коштів, що об-
ліковуються на рахунках у Казначействі 
України, отримані як надходження з бюдже-
тів, відволікання яких не призведе до втрати 
їх платоспроможності (спроможність своє-
часно і в повному обсязі здійснювати плате-
жі та розраховуватися за всіма зобов’я-
заннями) та виникнення заборгованості про-
тягом періоду, на який передбачається 
розміщення таких коштів на депозитах або 
шляхом придбання державних цінних папе-
рів і спрямування на покриття тимчасових 
касових розривів місцевих бюджетів та Пен-
сійного фонду України з подальшим їх по-
верненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

Типи підприємництва — форми органі-
зації підприємницької діяльності залежно 
від форми власності і методів господарюван-
ня. Напр., малий бізнес за приватної влас-
ності на засоби виробництва або при їх орен-
ді, спільне підприємництво на основі акціо-
нерного капіталу тощо.

Типізація — 1) система заходів у техніці 
й будівництві, що їх вживають з метою звес-
ти виготовлення різних виробів і машин, за-
стосування багатьох технологічних процесів, 
спорудження будівельних об’єктів до най-
меншого числа раціональних типів, видів, 
марок продукції (див. також “Стандартиза-
ція”); 2) групування за повними ознаками 
наукових розробок, програм, інформаційних 
матеріалів.

Типова документація — форми доку-
ментів, що найчастіше використовуються 
при розробленні проекту, укладанні угод, 
контрактів.

Типовий договір — документ, що міс-
тить перелік питань і умов, які необхідно 
враховувати при укладенні договорів (угод) 
на поставку товарів, здійснення будівни-
цтва, надання послуг, виконання науково-

дослідних та інших робіт. Затверджується 
відповідною урядовою установою і слугує 
основою договірних відносин. Регулює від-
носини між організаціями, а також між орга-
нізаціями і громадянами. На основі Т. д. між 
сторонами укладають окремі договори, які 
конкретизують умови Т. д., уточнюють їх, 
зважаючи на місцеві особливості, але вони 
не повинні суперечити Т. д. або змінювати 
передбачені ними умови.

Типовий проект — проект, який може 
бути застосований широким колом об’єктів, 
використаний для реалізації багатьма вико-
навцями за різних умов.

Типологія споживачів — класифікація 
споживачів за певними факторами з метою 
виявлення їх груп з різноманітними вимога-
ми до споживчих властивостей товару. 
Напр., за статтю, віком, фахом, рівнем осві-
ти, доходу тощо.

Тираж — 1) черговий розіграш облігацій 
або лотерейних квитків, що проводиться для 
виявлення номерів і серій цінних паперів, 
які належать погашенню, або номерів і серій, 
на які випали виграші; 2) кількість примір-
ників друкованого видання однієї назви або 
одного автора.

Тираж погашення облігацій — завер-
шення терміну певної облігаційної позики, 
що дає змогу погасити облігації, тобто вико-
нати зобов’язання їх емітента, обміняти цін-
ні папери на гроші.

Тиранія (грец. tyranniа — свавілля) — 
форма державної влади, яка встановлена 
насильницьким шляхом, заснована на одно-
осібному необмеженому правлінні, спира-
ється на застосування насильства і без по-
середнє апелювання до народу. Виникла в 
Стародавній Греції. Відомо кілька історич-
них типів Т.: ранньогрецька Т.; проперська Т. 
у завойованих персами грецьких містах Ма-
лої Азії і на островах Егейського моря; піз-
ньогрецька Т. Ранньогрецька Т. виникла в 
період становлення полісів (VІІ–VІ ст. до 
н. е.) у процесі жорстокої боротьби між ро-
довою знаттю і демосом, очолюваним торго-
во-ремісничою верхівкою міста; набула по-
ширення в економічно розвинених районах 
Греції. Прийшовши до влади за допомогою 
військової сили, тирани проводили важливі 
реформи щодо покращення становища ре-
місників, селян, найбідніших міських і сіль-
ських прошарків, сприяли розвитку ремесла, 
торгівлі і процесу колонізації (напр., Кипсел 
і Періандр — у Коринфі; Феаген — у Мегарі; 
Фрасибул — у Мілеті, Пісістрат в Афінах; 
Гелон, Гиєрон І, Фрасибул — у Сіракузах). 
Зазвичай реформи були спрямовані проти 
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родової аристократії і сприяли закріпленню 
елементів класового суспільства й держави. 
Утворена особливостями переходу від родо-
вого ладу до класового, спираючись голо-
вним чином на військову силу, Т. не була 
міцним режимом і в середині V ст. до н. е. на 
зміну їй прийшла полісна республіка. Про-
перська Т. існувала в період завоювання пер-
сами грецьких міст Малої Азії та островів 
Егейського моря (наприкінці VІ ст. до н. е.); 
тиранами греки називали поставлених над 
ними персами намісників із представників 
олігархічних кіл (наприклад, Сілосонт на 
Самосі, Кой у Мітілені та ін.). Пізньогрецька 
Т. виникла наприкінці V ст. до н. е. в умовах 
гострої соціальної боротьби заможної і зна-
тної верхівки полісу із збіднілими прошар-
ками демосу і проіснувала до ІІ ст. до н. е. 
Здійснювалася ватажками найманих загонів 
(наприклад, Діонісій І Старший, Агафокл та 
ін. в Сіракузах; Лікофрон і Ясон у Фессалії; 
Маханід і Набіс уСпарті та ін.). Т. — форма 
політичного устрою багатьох середньовіч-
них міст-держав Північної і Середньої Італії 
у 2-й пол. ХІІІ — сер. ХVІ ст., т. зв. синьйо-
рія. Характеризувалася зосередженням усієї 
повноти влади в руках одноосібного прави-
теля — синьйора (тирана). Влада синьйора 
спочатку була пожиттєвою, згодом перетво-
рилася у спадкову. У ХІХ ст. термін Т. був 
замінений терміном “диктатура”.

Титризація — випуск установою-креди-
тором оборотних цінних паперів у вигляді 
титулів власності на наявні у нього будинко-
ві вимоги, володіння якими переходить до 
покупця цих цінних паперів. Такі папери 
з’явились у США в 70-ті роки ХХ ст., напри-
кінці 80-х поширились у Західній Європі. 
Ощадні установи, комерційні банки, що на-
дають іпотечні кредити, можуть продавати 
відповідні будинкові вимоги державним 
агентствам, які об’єднують найбільш надійні 
будинкові вимоги в пакети (пули) і випуска-
ють їх в оборот у вигляді цінних паперів. По-
купець, придбавши такі цінні папери, 
здобуває фінансові активи (іпотечні будин-
кові вимоги) і отримує надходження у ви-
гляді процентів з платежів. Будинкові вимо-
ги випускаються під гарантію державних 
агентств.

Титул — 1) юридична, документальна 
основа права на певні дії, на особливе поло-
ження, на майно, на володіння товаром (що 
переходить від продавця до покупця); 
2) особливий розділ у законі або кодексі за-
конів; 3) кошторис капітального будівни-
цтва об’єкта, занесеного до особливого пріо-
ритетного списку (титульний список).

Титульний список — перелік включе-
них у план об’єктів будівництва та їх харак-
теристика (загальна кошторисна вартість і 
вартість робіт на рік, що планується, проек-
тна потужність, місце будівництва, строки 
початку і закінчення робіт).

Тіньова економіка — офіційно не заре-
єстрована економічна діяльність. Включає 
законні, в принципі, види діяльності (про які 
не повідомляється в податкові органи) і не-
законні види діяльності (торгівля наркоти-
ками, проституція та ін.).

Товар — будь-які рухомі речі, у т. ч. й ті, 
на які законом поширено режим нерухомої 
речі (крім транспортних засобів комерцій-
ного призначення), валютні цінності, куль-
турні цінності, а також електроенергія, що 
переміщується лініями електропередачі.

Товар контрабандний — товар, що не-
законно переміщується через державний кор-
дон з приховуванням від митного контролю.

Товар уцінений — товар, на який вна-
слідок певних причин знижена початкова 
ціна, напр., сезонний товар, товар, який част-
ково втратив споживні властивості, товар, на 
який знизився попит, тощо.

Товари виробничого призначення — 
товари, призначені для споживання підпри-
ємствами, фірмами (технологічне обладнан-
ня, дорожньо-будівельна техніка, транспортні 
машини загального користування, пали вно-
сировинні товари тощо).

Товари короткочасного користуван-
ня — споживчі товари, процес особистого 
споживання яких, зумовлений їх споживни-
ми властивостями, відбувається протягом 
короткочасного періоду (окремі продовольчі 
товари, предмети одягу, товари побутового 
призначення тощо).

Товари особливого попиту — товари з 
унікальними характеристиками або окремі 
оригінальні, малотиражні, поодинокі товари, 
для придбання яких значна частина покуп-
ців готова витратити додаткові зусилля.

Товари повсякденного попиту — то-
вари, що за своїми споживчими властивос-
тями необхідні для щоденного задоволення 
особистих потреб людини, сім’ї. Це, як пра-
вило, товари короткотермінового зберігання 
(хліб і хлібобулочні вироби, молоко і молоч-
ні продукти, деякі м’ясні й ковбасні вироби, 
охолоджувальні напої тощо).

Товари споживчого призначення — 
товари, що задовольняють особисті і су-
спільні потреби людей, їхній попит (товари 
кінцевого споживання).

Товари тривалого користування — 
товари, споживчі властивості яких забезпе-
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чують потребу в них людини тривалий пе-
ріод (5 і більше років). Це телевізори, холо-
дильники, меблі, транспортні засоби та ін.

Товариство — добровільне об’єднання 
фізичних чи юридичних осіб зі створенням 
структури (підприємства) для здійснення 
спільних програм, які використовують 
об’єднані кошти, реалізують товари (послу-
ги) і досягають спільних інтересів, несучи 
спільну відповідальність за результати своєї 
діяльності.

Товариство взаємного кредиту — 
кредитна установа, що здійснює кредитуван-
ня промислових, торговельних та інших 
компаній на взаємних засадах.

Товариство господарське — комер-
ційна організація, що створюється за раху-
нок внесків її засновників (фізичних або 
юридичних осіб) для здійснення господар-
ської діяльності. Майно, створене завдяки 
внескам, а також вироблене і придбане гос-
подарським товариством, належить йому на 
правах власності. Таке товариство може бути 
створене за певних умов однією особою, яка 
стає його єдиним учасником.

Товариство з додатковою відпові-
дальністю — товариство, статутний фонд 
якого поділений на частки, визначені статут-
ними документами. Відповідальність парт-
нерів у такому товаристві не обмежена роз-
мірами пайового внеску, вони відповідають 
за зобов’язаннями товариства своїм майном 
у кратному розмірі відносно їх внесків.

Товариство з захисту споживачів — 
незалежна громадська організація, створена 
з метою розроблення і зміцнення політики й 
законодавства щодо захисту інтересів спо-
живачів, а також контролю за дотриманням 
промисловцями і підприємствами торгівлі 
правил і норм, спрямованих на захист прав 
споживача (недопущення продажу йому не-
якісних товарів, забезпечення компенсації 
збитків споживача від придбання і користу-
вання неякісним товаром тощо). Такі органі-
зації створені у більшості розвинених країн. 
В Україні, крім державного рівня, такі това-
риства діють в обласних центрах та інших 
містах.

Товариство з необмеженою відпові-
дальністю — об’єднання осіб (фізичних або 
юридичних) для здійснення спільної під-
приємницької діяльності з метою отримання 
прибутку, які несуть за зобов’язаннями ство-
реного підприємства повну солідарну відпо-
відальність усім своїм майном, а не тільки 
вкладеним капіталом, як товариства з обме-
женою відповідальністю. Збитки і прибуток 
розподіляються між учасниками пропорцій-

но до частки кожного з них у майні товари-
ства. Передання своєї частки іншій особі 
здійснюється тільки за згодою усіх членів 
товариства.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю — об’єднання фізичних або юри-
дичних осіб для здійснення спільної підпри-
ємницької діяльності, які відповідають перед 
кредиторами тільки своїм заявленим капіта-
лом (часткою у статутному фонді товари-
ства). Капітал такого товариства ділиться на 
частки (паї). При внесенні паю члену товари-
ства видається пайове свідоцтво, яке не є цін-
ним папером. Воно може бути переданим ін-
шій особі тільки за згодою усіх членів.

Товариство змішане — форма органі-
зації і здійснення господарської діяльності з 
використанням іноземного капіталу. Такі 
підприємства діють відповідно до законів 
своєї країни.

Товариство на довірі — об’єднання фі-
зичних і юридичних осіб, яке ґрунтується на 
взаємній довірі, і засновники не мають по-
треби в юридичному оформленні відносин. 
Таке товариство, як правило, є командит-
ним.

Товариство на паях — об’єднання фі-
зичних, юридичних осіб, кожна з яких вно-
сить свою частку (пай) в загальну справу у 
майновій або грошовій формі.

Товариство покупців — юридична осо-
ба, яку створюють фізичні особи для спільної 
участі і приватизації шляхом укладення уго-
ди про сумісну діяльність. Створення Т. п. 
членами трудового колективу підприємства, 
що приватизується, здійснюється на підставі 
рішення загальних зборів за умови участі в 
них більш як половини працівників. До його 
складу можуть зараховуватися також колиш-
ні працівники, які вийшли на пенсію, звільне-
ні у зв’язку зі скороченням штатів та ін.

Товариство просте — товариство, що 
виникає на основі неформальної домовленос-
ті, без юридичного статусу для досягнення 
загальної мети, здійснення єдиного прое кту.

Товарна експертиза — експертиза 
якості товарів, що реалізуються на біржових 
торгах.

Товарна інтервенція — масовий про-
даж певного виду споживчих товарів з ме-
тою зниження ажіотажного попиту на них і 
недопущення підвищення ринкових цін. 
Може здійснюватися державою для стабілі-
зації ринку та цін.

Товарна маса — обсяг пропозиції на 
ринку різноманітних споживчих товарів.

Товарна номенклатура — 1) сукуп-
ність асортиментних груп товарів і товарних 
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одиниць, що пропонуються до продажу на 
певних ринках; 2) перелік продукції, що ви-
готовляється на підприємстві (структура ви-
робничої програми).

Товарна політика — елемент маркетин-
гової діяльності підприємства, спрямований 
на розвиток асортименту, створення нових 
товарів, зняття з виробничої програми това-
рів, що втратили споживчий попит, поліп-
шення упаковки товарів, розроблення вираз-
ного товарного знака та оригінальної назви 
товару.

Товарна продукція — обсяг у грошово-
му виразі усієї виготовленої і реалізованої 
підприємством за певний період кінцевої 
продукції.

Товарна ціна — узагальнена ціна певної 
кількості однотипного товару. Визначається 
у тому разі, коли одиниця конкретного това-
ру має вартість, спроможну обмінятись на 
певну кількість іншого товару.

Товарне виробництво — форма веден-
ня господарства, за якою продукти виготов-
ляються не для особистого споживання, а 
для обміну через купівлю-продаж. 

Товарне забезпечення — загальний 
обсяг ресурсів, що їх направляють у роздріб-
ну торгівлю. Т. з. містить у собі всі товарні 
нагромадження продовольчих і непродо-
вольчих товарів, призначених для продажу 
населенню, організаціям, підприємствам че-
рез роздрібну торговельну мережу та під-
приємства громадського харчування. Т. з. об-
числюють за окремими товарними групами і 
в загальному обсязі з поділом на продоволь-
чі й непродовольчі товари. Т. з. продоволь-
чих і непродовольчих товарів визначають у 
натуральному вираженні, деяких з них — у 
перерахунку на основний продукт (м’ясо та 
м’ясопродукти — в м’ясі, молоко та молочні 
продукти — в молоці тощо), а також у вартіс-
ному вираженні.

Товарне забезпечення грошей — рі-
вень забезпечення виробленими і поставле-
ними на ринок товарами платоспроможного 
попиту на них у вигляді готівкових і безго-
тівкових грошей населення і підприємців, 
що можуть бути спрямовані на купівлю на-
явних товарів у поточних цінах. Якщо наяв-
ні кошти значно більші від вартості товарів у 
поточних ринкових цінах, то такі гроші на-
зивають товарно незабезпеченими. Їх наяв-
ність є однією з причин відкритої або закри-
тої (подавленої) інфляції.

Товарне споживання — споживання 
матеріальних благ, які надходять для кінце-
вого використання споживачем через торго-
вельні підприємства, а також міські і сіль-

ські ринки у порядку придбання предметів 
споживання за рахунок особистих доходів 
населення. Основою товарного споживання 
є товарне виробництво.

Товарний асортимент — 1) перелік ви-
дів товарів, наявних у крамниці, на ринку, 
торговельній мережі; 2) група однорідних 
товарів, призначених для певного кола по-
купців, що задовольняють певні потреби.

Товарний валютний курс — курс, роз-
рахований через співвідношення цін на пев-
ні товари. Напр., якщо тонна нафти на світо-
вому ринку коштує 100 доларів, а на вітчиз-
няному — 400 грн, то товарний курс долара, 
розрахований за товаром “нафта”, становить 
400 : 100 = 4 грн. Інша назва — реальний ва-
лютний курс.

Товарний демпінг — експорт товарів за 
цінами, нижчими від цін внутрішнього рин-
ку, що застосовується як засіб боротьби за 
нові ринки збуту (див. також “Демпінг”).

Товарний знак — спеціальні оригінальні 
знаки (символіка), які містяться на товарі або 
на упаковці товаровиробника і показують 
оригінальні відмінності даного товару від то-
варів інших товаровиробників. Вони мають 
бути офіційно зареєстрованими державними 
органами і зображеними у вигляді спеціаль-
них символів, спеціальних малюнків. Т. з. ви-
конують функції гарантії якості товару і є за-
собом реклами самого товару виробничої чи 
торговельної фірми. Застосовується у вну-
трішній та міжнародній торгівлі. Володар Т. з. 
має виключне право на його використання 
згідно з державними законами.

Товарний ринок — сфера обороту това-
ру однієї споживної вартості, в межах якої 
визначається монопольне становище. Фор-
мується за споживчими (товарознавчими) 
ознаками.

Товарний фетишизм — надання това-
рам особливої, магічної сили, розгляд їх як 
головного регулятора не тільки економіч-
них, а й усіх відносин між людьми.

Товарний фонд — спеціально створе-
ний кількома юридичними особами, що 
об’єднались за принципом спільних еконо-
мічних інтересів, фонд для акумулювання 
засобів у вигляді внесків, паїв або шляхом 
купівлі-продажу акцій для забезпечення 
функціонування і підтримки малого й серед-
нього підприємництва.

Товарні гроші — товар, що використо-
вується як засіб обміну і водночас продаєть-
ся і купується як звичайний товар.

Товарні запаси — засоби виробництва і 
товари народного споживання, які перебува-
ють у сфері обігу у вигляді готової продукції 
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на складах підприємств-виготовлювачів, на 
оптових торгових базах, на підприємствах 
роздрібної торгівлі та на шляху від однієї з 
перелічених ланок до іншої. За призначен-
ням Т. з. поділяють на поточні (товари, яки-
ми забезпечують щоденну торгівлю), сезонні 
(що створюють на певний період року) та 
спеціальні.

Товарні операції банків — 1) надання 
банками позичок, кредитів під заклад това-
рів і товарних документів; 2) здійснення 
банками товарно-комісійних (посередниць-
ких) операцій з продажу товарів.

Товарно-грошові відносини — термін 
політичної економії, що означає ринкові від-
носини, пов’язані з купівлею-продажем то-
варів, товарооборотом.

Товарно-матеріальні цінності — бух-
галтерський, статистичний показник, що ві-
дображає на певну дату вартість товарно-
матеріальних цінностей, до складу яких вхо-
дять виробничі запаси, незавершене 
вироб ництво, залишки готової продукції.

Товарознавство — наука, що вивчає фі-
зичні, хімічні і споживні властивості товарів 
з метою створення безпечних умов їх спожи-
вання.

Товарообмінні угоди — угоди, на під-
ставі яких відбувається обмін товарів на 
інші товари рівноцінної вартості. Кожна зі 
сторін виступає водночас продавцем і по-
купцем. При цьому грошові розрахунки зде-
більшого відсутні (див. також “Бартер”).

Товарооборот — 1) рух товарів у сфері 
обігу, пов’язаний з їх обміном на гроші і пе-
реходом від виробництва до споживання; 
2) обсяг проданих і куплених товарів у гро-
шовому виразі за певний час.

Товарооборот складський — вид то-
варообороту, у процесі якого оптова база 
приймає на свій склад, проводить складську 
обробку і в разі необхідності комплектацію 
товарів, а потім відправляє їх у роздрібну 
торгівлю або на чергову стадію виробничого 
процесу.

Товарооборотність — тривалість про-
ходження товарної маси каналами обігу з 
моменту надходження товарів у торгівлю до 
моменту їх продажу.

Товаропросування — процес руху то-
варів (засобів виробництва та предметів спо-
живання) зі сфери виробництва у сферу спо-
живання, який здійснюється у формі 
купівлі-продажу через товаропровідні кана-
ли (роздрібну торгівлю або через імпортера 
(експортера), оптового покупця та інших 
учасників обігу товарів). Скорочення кіль-
кості ланок (посередників) Т. є одним із 

важливих завдань економічного господарю-
вання в умовах проведення ринкових ре-
форм.

Толерантність міжетнічна (терпи-
мість міжетнічна) — повага, прийняття і пра-
вильне розуміння багатого різноманіття 
культур світу, форм самовираження і спосо-
бів вияву людської індивідуальності. Це гар-
монія в різноманітті та не лише моральний 
обов’язок, а й політична і правова потреба, 
чеснота, яка сприяє заміні культури війни 
культурою миру. Їй сприяють знання, від-
вертість, спілкування, свобода думки, совісті 
і переконань.

Толока — давня форма селянської взає-
модопомоги (під час спорудження будинків, 
збирання врожаю, вирубки лісу тощо); іноді 
Т. використовують при спорудженні церков, 
шкіл, доріг та ін. Участь у Т. — добровільна. 
Ця традиція, що й донині збереглась у дея-
ких селах, відіграла значну роль у розбудові 
селянських господарств і формуванні почут-
тя єдності і взаємодопомоги.

Тоннаж — 1) вимірник перевізної здат-
ності судна або сукупності суден, який ви-
значають тонною повної вантажопідйомнос-
ті (дедвейту) і реєстровою тонною; 2) ванта-
жомісткість транспортних засобів.

Тонно-кілометр — показник вантажо-
обороту на залізничному, водному, автомо-
більному, повітряному транспорті, а також 
один зі вимірників перевізної роботи, вико-
наної рухомим складом транспорту. Розріз-
няють Т.-к. тарифні (визначають, як прави-
ло, за найкоротшими тарифними відстаня-
ми) та експлуатаційні (обчислюють за 
фактично пройденими відстанями). Експлу-
атаційні Т.-к. поділяються на Т.-к. нетто (об-
числюють множенням ваги перевезених ван-
тажів (з тарою) в тоннах на відстань у кіло-
метрах) і Т.-к. брутто (до ваги вантажу з 
тарою додають вагу перевізних засобів — ва-
гона, автомобіля, баржі тощо у тоннах).

Тонно-миля — одиниця виміру тран-
спортної роботи морського судна. Кількість 
Т.-м. обчислюють множенням ваги перевезе-
ного вантажу в тоннах на пройдений судном 
шлях у морських милях. Морська миля до-
рівнює довжині і градусу земного меридіана, 
тобто 1,852 км.

Торг аукціонний — торг, який прово-
диться за аукційними правилами. Товари 
сортуються за однаковими ознаками в лоти, 
подібні за ознаками лоти групуються в дещо 
більші партії — стренги. Усі дані про товари 
наводяться в аукційному каталозі, де лоти і 
стренги записані за своїми номерами, які і 
оголошує аукціоніст, що веде торг.

Торг аукціонний
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Торги відкриті, торги публічні — 
1) прилюдні торги, що проводяться відкрито 
у присутності учасників торгів; 2) міжнарод-
ні торги, у яких тендерний комітет оголошує 
всі пропозиції щодо здійснюваної торговель-
ної операції, умови продажу товару чи по-
слуги у присутності зацікавлених сторін і 
оголошує визначеного на конкурсних заса-
дах переможця тендеру; 3) спосіб примусо-
вого продажу майна боржника, на яке звер-
нено стягнення відповідно до чинного зако-
нодавства (за рішенням суду чи арбітражу, у 
разі банкрутства).

Торги перекваліфікаційні — поперед-
ній етап торгів (відкритих або закритих), які 
проводяться для визначення пріоритетного 
постачальника особливо важливих, склад-
них видів технічного обладнання, техноло-
гічних виробничих ліній, вибору підрядника 
(виконавця) особливо важливих державних 
чи міжнародних промислових, будівельних, 
транспортних або інших проектів. Учасники 
торгів представляють на конкурс продукцію, 
проекти у тендерний комітет для підтвер-
дження високого рівня технічної та еконо-
мічної ефективності. На підставі висновків у 
тендерних комісіях проводяться торги.

Торгівля — форма обміну товарів, за 
якої рух їх із сфери виробництва до сфери 
споживання або зміна одного власника това-
ру іншим відбувається на основі купівлі-
продажу. Це одна з найважливіших галузей 
економіки, що забезпечує економічний 
зв’язок між виробництвом і споживанням, 
окремими галузями і підприємствами, окре-
мими районами країни та між країнами. Т. 
поділяють на внутрішню (купівля-продаж 
здійснюється на внутрішньому ринку), зо-
внішню (купівля-продаж відбувається між 
країнами), оптову (що виступає посередни-
ком між виробником і роздрібним продав-
цем), роздрібну (через яку вироблена про-
дукція переходить зі сфери обігу до конкрет-
ного споживача), кооперативну (базується 
на кооперативній формі власності) та ринко-
ву (де здійснюється купівля-продаж продук-
ції, виготовленої приватними власниками та 
товаровиробниками різних форм недержав-
ної власності).

Торгівля за замовленням товару по-
штою — збут товарів за допомогою теле-
фонних каналів і пошти для збирання замов-
лень з наступною доставкою замовленого 
товару.

Торгівля кооперативна — основний 
вид діяльності споживчої кооперації, кошти 
якої формуються за рахунок внесків пайови-
ків і прибутку від господарської діяльності.

Торгівля людьми — здійснення незакон-
ної угоди, об’єктом якої є людина, а так само 
вербування, переміщення, переховування, пе-
редача або одержання людини, вчинені з ме-
тою експлуатації, у тому числі сексуальної, з 
використанням обману, шахрайства, шанта-
жу, уразливого стану людини або із застосу-
ванням чи погрозою застосування насиль-
ства, з використанням службового становища 
або матеріальної чи іншої залежності від ін-
шої особи, що відповідно до Кримінального 
кодексу України визнаються злочином.

Торгівля прикордонна — форма зо-
внішньої торгівлі між підприємствами та ор-
ганізаціями суміжних держав у прикордон-
них районах. Проводиться на основі спеці-
альних міжурядових угод, що забезпечують 
пільговий режим.

Торгівля цінними паперами — за зако-
нодавством України здійснення цивільно-
правових угод з цінними паперами, які перед-
бачають оплату цінних паперів проти їх по-
ставки новому власнику на підставі договорів 
доручення чи комісії за рахунок своїх клієн-
тів (брокерська діяльність) або від свого імені 
та за свій рахунок з метою перепродажу тре-
тім особам (дилерська діяльність), крім ви-
падків, передбачених законодавством.

Торгова виручка (виторг) — сума гро-
шей, отриманих торговою організацією, під-
приємством, продавцем від продажу товарів 
за певний відрізок часу.

Торгова марка — марка, яку надають 
товару чи підприємству-товаровиробнику 
відповідно до чинного законодавства, що є 
гарантом певної (високої) якості товарів, їх 
відповідності стандартам, технічним умовам. 
Використання торгової марки іншими під-
приємствами без дозволу її власника кара-
ється законом.

Торгова надбавка — надбавка до опто-
вої ціни товару, необхідна для покриття ви-
трат і отримання середнього прибутку під-
приємствами роздрібної торгівлі.

Торгова націнка — надбавка до роз-
дрібних цін на продукцію, що реалізують 
підприємства громадського харчування різ-
них форм власності (див. також “Націнки”).

Торгова палата — громадська організа-
ція, що сприяє розвитку й зміцненню торго-
вельних зв’язків між регіонами країни та з 
іншими країнами на основі вивчення та уза-
гальнення інформаційних матеріалів про 
економіку й зовнішню торгівлю іноземних 
держав, діяльність їх Т. п., об’єднань і спілок, 
міжнародних та інших організацій з питань 
розширення торговельно-економічних зв’яз-
ків. Т. п. виконують й інші функції, такі як: 

Торги відкриті, торги публічні
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участь у міжнародних конгресах, симпозіу-
мах, з’їздах Т. п.; проведення в країні за кор-
доном доповідей про економіку країни, тор-
гівлю та економічні зв’язки з іншими держа-
вами; організація торгово-промис лових 
виставок у державі та за кордоном, сприяння 
організації іноземних і міжнародних виста-
вок в Україні тощо (див. також “Торгово-
промислова палата).

Торгова статистика — 1) узагальнені 
результативні показники роботи підпри-
ємств торгівлі. напр., регіону або галузі, що 
готуються з метою оцінки і опрацювання по-
дальшого управління збутом продукції (то-
варів); 2) галузь статистики, що вивчає стан 
і динаміку торгівлі як галузі економіки, роз-
виток і структуру оптового й роздрібного то-
варообороту та інші торговельні процеси, 
використовуючи при цьому прийняті в ста-
тистиці методи і способи наукового аналізу.

Торгове право — виокремлена у деяких 
країнах (Франція, Японія та ін.) самостійна 
частина громадського права, що регулює 
торговельні процеси.

Торговельна марка — офіційно заре-
єстрований спеціальний відмітний знак тор-
гового підприємства, торгової фірми, який 
вони мають право розміщувати на товарах, 
виготовлених на замовлення даної фірми. 
Найчастіше представлена графічним зобра-
женням, оригінальною назвою, особливим 
поєднанням знаків, букв, слів.

Торговельне представництво — група 
осіб, яка представляє торговельні інтереси 
країни за кордоном або в іншому регіоні 
складова відповідних повноважних пред-
ставництв за кордоном. Виконує операції 
щодо зовнішньої торгівлі для організацій, 
підприємств, установ і громадян, які беруть 
участь у зовнішньоторговельних операціях, 
сприяє розвитку торговельних операцій із 
закордонними організаціями, вивчає загаль-
ноекономічні умови і торгову кон’юнктуру, 
виконує функції посередника від імені тор-
говельної або виробничої компанії.

Торговельно-інформаційна система 
(ТІС) — юридична особа, яка здійснює ді-
яльність з організації торгівлі на позабіржо-
вому ринку та володіє або управляє ЕТІМ 
або іншою системою засобів, що надає мож-
ливість обміну пропозиціями купівлі та про-
дажу цінних паперів. ТІС може використо-
вувати ЕТІМ, не зареєстровану як суб’єкт 
підприємницької діяльності.

Торговий автомат — напівавтоматичне 
обладнання для продажу товарів, що видає 
товар при опусканні монети або спеціально-
го жетона.

Торговий акредитив — зобов’язання 
банку видати за дорученням клієнта і за його 
рахунок конкретному отримувачу певну 
суму грошей за умови визнання документів, 
що пред’являє отримувач, чинними.

Торговий бар’єр — штучне обмеження 
вільної торгівлі між країнами у вигляді ви-
сокого мита, квот та інших обмежень імпор-
ту та експорту, введення суворого валютного 
контролю.

Торговий дім — великі торговельні 
об’єднання, які здійснюють товарообігові 
операції, переважно гуртові (оптові) з широ-
ким асортиментом товарів із внутрішніми й 
зарубіжними товаровиробниками і торго-
вельними компаніями. Використовують 
внутрішній і зарубіжний капітал. Часто ви-
конують функції посередників — організато-
рів зовнішньоекономічних зв’язків для ін-
ших суб’єктів підприємництва.

Торговий договір — письмова угода, 
яка регулює торговельні та інші економічні 
відносини між державами, кооперативними 
та торговельними підприємствами інших 
форм власності, а також підприємствами й 
організаціями — постачальниками товарів. 
Значення Т. д. особливо посилюється за 
умов ринкового реформування в Україні.

Торговий кредит — 1) придбання в 
кредит товарів для поступового продажу з 
виплатою їх вартості і процентів найближ-
чим часом; 2) поширена форма короткостро-
кових позичок, яка особливо використову-
ється в оптовій і роздрібній торгівлі.

Торговий маклер — особа, що не укла-
дає самостійних угод, а лише вказує на 
можливість їх здійснення, зводить продав-
ця і покупця. Маклерський гонорар, вели-
чина якого залежить, як правило, від суми 
операцій, виплачується і продавцем, і по-
купцем.

Торговий посередник — фізична або 
юридична особа, яка стає зв’язуючою лан-
кою між виробником і споживачем, продав-
цем і покупцем товару і яка сприяє розвитку 
торгівлі.

Торговий регістр — регістр торгових 
фірм, у який заносяться офіційно зареєстро-
вані фірми. Містить дані про назву фірми, її 
місцезнаходження, напрям діяльності, обсяг 
основного капіталу і власників фірми.

Торговий центр — комплекс різних 
торгових підприємств, зосереджених в одно-
му місці, що функціонують як єдиний, ціліс-
ний об’єкт. Т. ц. забезпечує торгову залу усі-
ма необхідними видами товарів масового по-
питу. Великі Т. ц. обладнані парковками для 
автомашин.

Торговий центр



630

Торгові бар’єри — обмеження вільного 
обміну товарами і послугами між країнами 
через механізми тарифного (митний тариф) 
і нетарифного (ліцензування, квотування та 
ін.) регулювання.

Торгові угоди — міжфірмові або між-
урядові угоди, договори про товарообіг і 
платежі, що регулюють торгово-економічне 
співробітництво, умови і форми платежів.

Торгово-промислова палата — недер-
жавна неприбуткова самоврядна організація, 
яка об’єднує юридичних осіб — суб’єктів під-
приємницької діяльності. Може здійснювати 
підприємницьку діяльність лише в обсязі, не-
обхідному для виконання її статутних за-
вдань. Створюється з метою сприяння розви-
ткові національної економіки, її інтеграції у 
світову господарську систему, формування 
сучасних промислової, фінансової і торго-
вельної інфраструктур, створення сприятли-
вих умов для підприємницької діяльності, 
науково-технічних і торгових зв’язків між 
українськими підприємцями і підприємцями 
зарубіжних країн. Засновується за принци-
пом добровільного об’єднання їх засновників. 
В Україні діють: Торгово-промислова палата 
України, Торгово-промислові палати Авто-
номної Республіки Крим, областей, міст Киє-
ва і Севастополя. 

Торговці цінними паперами — юридич-
ні особи — акціонерні товариства, статутний 
фонд яких сформовано за рахунок виключно 
іменних акцій, товариства з обмеженою відпо-
відальністю, товариства з дода тковою відпо-
відальністю, повні та командитні товариства, 
для яких операції з цінними паперами ста-
новлять виключний вид їх діяльності, і які 
мають відповідний дозвіл на здійснення ді-
яльності на фондовому ринку, виданий 
ДКЦПФР. Торговці цінними паперами мають 
право здійснювати такі види діяльності: ді-
яльність з випуску цінних паперів; комісійну 
діяльність по цінних паперах; комерційну ді-
яльність по цінних паперах. Крім цих, допус-
кається здійснення окремих видів діяльності, 
пов’язаних з обігом цінних паперів, насампе-
ред діяльності з надання консультацій влас-
никам цінних паперів та управлінню актива-
ми інвестиційних фондів.

Точка розподілу — місце передачі по-
слуги від однієї особи до іншої, облаштоване 
засобами обліку та регулювання.

Традиційна влада — якщо за раціо-
наль но-правової влади послух, зумовлений 
рядом абстрактних принципів, що визнача-
ють поведінку, законом або адміністративни-
ми постановами, то за традиційної влади 
підпорядкування зумовлюється минулим. 

Наявні правила — ті, що діяли в минулому; 
часто-густо традиція вимагає лише послуху 
традиційно призначеної особи, напр. спадко-
вому начальнику, який може робити все, що 
йому заманеться, а проте мусить шанувати 
традицію та прецедент. Не існує вимог щодо 
узгодженості законів, а якщо традиційна 
влада й покладається на вже наявні закони, 
то за власним бажанням, а не з принципу. 
Немає вимог щодо послідовного застосуван-
ня й дотримування законів. Чітко розподіле-
ні сфери офіційної влади; стабільні зв’язки 
між начальниками й підлеглими; призначен-
ня і службове просування на основі заслуг, 
компетентності та твердої платні — все, що 
притаманне бюрократичній адміністрації, 
має тенденцію зникати там, де переважають 
традиційні норми.

Традиційний підхід до адміністра-
тивної теорії — завдання адміністрації — 
планувати відносини між працею, людьми й 
робочим місцем; установлення організацій-
них відносин з відповідними повноваження-
ми і відповідальністю, щоб можна було керу-
вати; відтак перевірка і контроль, аби упев-
нитися, що специфікації дотримано. Тобто 
раціоналізація і розроблення ефективного 
зв’язку між засобами й цілями. Цілі адміні-
страції — сприяти ефективності (досягнен-
ню бажаних організаційних цілей) й продук-
тивності (досягненню цілей без зайвих ви-
трат). Способи розподілу праці на кожному 
рівні організації залежать від низки поста-
нов, що враховують головні виробничі 
функції, що їх має виконувати організація, 
виробничі процеси, професійні угруповання, 
продукцію, замовників чи сфери обслугову-
вання або розвитку. Критерії, яких мають до-
тримуватись у плануванні й регулюванні ор-
ганізацій при виконанні завдань, — це певні 
усталені “принципи”, напр. єдність керівни-
цтва (один начальник), обсяг контролю (не 
надто багато підлеглих) і однорідність за-
вдання (колективна діяльність). Ці принци-
пи містяться в мережі повноважень і відпо-
відальності, систематизованих в ієрархію 
зверху й донизу організації.

Традиційний характер середови-
ща — історично успадкований вигляд та 
обсягово-просторова структура історичного 
населеного місця. 

Традиція (лат. traditio — передання) — 
спосіб передачі етнічного досвіду від одного 
покоління до іншого у вигляді звичаїв, по-
рядків, правил поведінки, соціально-полі-
тичної та культурної діяльності. Серед усьо-
го різноманіття етнічних культур учені виді-
ляють традиційну (архаїчну) культуру, яка 

Торгові бар’єри
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поширена в суспільствах, де зміни непомітні 
для життя одного покоління. Нині в Ареаль-
ній картотеці людських відносин зафіксова-
но понад 600 традиційних (архаїчних) куль-
тур. За такого типу культури панують звичаї 
і Т., які передаються з покоління в покоління 
в усіх напрямах світосприйняття та світо-
творчості. Традиційна культура органічно 
поєднує складові її елементи, її представник 
не відчуває розладу із суспільством. Вона 
органічно взаємодіє з природою, єдина з 
нею, орієнтована на збереження самобутнос-
ті, культурної своєрідності народу, нації. 
Традиційна культура, як правило, доінду-
стріальна, безписемна, основне заняття її 
представників — сільське господарство, хоча 
є також традиційні культури, які до сьогодні 
перебувають на стадії полювання і збираль-
ництва, а є й такі, які стали на рівень модер-
нізації. Людина традиційної культури веде 
постійний діалог із природним оточенням. 
Вона націлена не на підкорення природи, а 
на співробітництво з нею. У традиційній 
культурі до нових речей завжди ставилися 
насторожено. Повноцінність речей у тради-
ційних культурах, тобто належність їх водно-
час до двох світів — профенного (повсякден-
ного, матеріального) і сакрального (знаково-
го, символічного), дозволяє вико рис товувати 
їх в обрядах і ритуалах, що є найважливіши-
ми регуляторами поведінки в традиційних 
суспільствах. Практичне значення традицій-
них культур досить широке і різноманітне. 
Так, вони регулюють емоційний стан людей, 
формують і підтримують почуття спільності 
етносу в цілому. Глобальною проблемою су-
часної епохи стає протистояння традиційної 
і модернізованої (сучасної) культур, що 
справляє дедалі більший вплив на перебіг 
культурно-історичного процесу.

Тракація — попередня пропозиція про 
продаж або купівлю товарів для з’ясування 
реакції зацікавлених осіб, виявлення можли-
вості здійснення передбачених торгових 
операцій. 

Трамп (англ. tramp — бродяга) — ван-
тажне судно, що перевозить будь-які ванта-
жі в будь-яких напрямках нерегулярно, без 
певного розкладу (“бурлацьке” судно), на 
відміну від лайнера, що використовується 
для планових перевезень за певними на-
прямками. Фрахтується, як правило, на умо-
вах чартер-партії.

Транзит — перевезення пасажирів і ван-
тажів з одного пункту до іншого через про-
міжні станції, дільниці тощо. Транзитні ван-
тажі здебільшого перевозять маршрутні по-
їзди, які проходять сортувальні й дільничні 

станції без перевантаження. Транзитні пере-
везення здійснюють всередині країни, а та-
кож на міжнародних сполученнях.

Транзит міжнародний — перевезення 
іноземних вантажів за умови, що пункти від-
правлення і призначення знаходяться за ме-
жами даної країни. Розрізняють прямий 
міжнародний транзит, коли товари перево-
зять, не розміщуючи їх на митних складах, і 
посередній — при використанні митного 
складу.

Транзитна норма — мінімальний роз-
мір відвантаження товарів (продукції) при 
поставках їх безпосередньо з підприємства-
виготовлювача для конкретного замовника 
(споживача).

Транзитний товарообіг — форма опто-
вого товарообігу, коли оптова фірма продає 
товар, відвантажуючи його від постачальни-
ка безпосередньо товароотримувачу, минаю-
чи свої склади.

Транзитні мита — мита, що утримують-
ся державою, через яку вантаж проходить 
транзитом в іншу країну.

Транзитні розрахунки — безготівкові 
розрахунки за товарно-матеріальні цінності, 
в яких, крім вантажовідправника і вантажо-
одержувача, бере участь посередницька (або 
оптова) торговельна організація, що висту-
пає у ролі постачальника.

Транзитологія (англ. transitology — нау-
ка про перехідні процеси, лат. transitus– про-
ходження, перехід, logos — слово, вчення) — 
спеціальна галузь суспільствознавства, яка 
вивчає перехідні форми і стани суспільства, 
що перебуває у процесі динамічних змін, пе-
ретворень еволюційного або революційного 
характеру. Перехідні процеси в суспільстві 
бувають доволі різноманітними, але вони 
так чи інакше пов’язані з глобальними якіс-
ними зрушеннями, відбуваються під впли-
вом чинників різнопорядкового характеру. 
Зрозуміло, перехідні процеси наповнені 
об’єктивним змістом — як за мотивами й об-
ставинами, так і за перебігом реалізації та 
наслідками, але суб’єктивний фактор при 
будь-якому переході має місце як необхідна 
рушійна сила. Тому адекватне з’ясування 
суті, спрямованості й кінцевої мети перехід-
них процесів вимагає комплексного, міждис-
циплінарного підходу до аналізу всієї сукуп-
ності об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
які визначають феномени перехідного су-
спільства, перехідної економіки і суспільно-
економічних трансформацій загалом. Такий 
підхід забезпечує Т., яка, фактично, займа-
ється розробленням загальної теорії перехід-
них (трансформаційних) процесів для таких 
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складно-структурованих соціальних утво-
рень, якими є суспільні, політичні, економіч-
ні системи та підсистеми, способи господарю-
вання й управління економічним розвитком. 
Методологічне підґрунтя Т. утво рю ють: 1) ді-
алектика, спрямована на пізнання якісних 
змін у розвитку природи і суспільства; 
2) формаційний підхід, включаючи марксист-
ську теорію переходів від одного способу ви-
робництва до іншого; 3) загальноцивілізацій-
ний підхід, який розглядає розвиток люд-
ського суспільства як рух від цивілізації до 
цивілізації; 4) концепція загальнолюдського 
прогресу, згідно з якою суспільство перехо-
дить до вищих форм соціальної та економіч-
ної організації, залишаючи позаду більш про-
сті та старі форми буття; 5) теорія циклічного 
розвитку людства, коли будь-яка форма бут-
тя з часом старіє і внаслідок втрати ефектив-
ності вимагає заміни на нову форму, не 
обов’язково прогресивну. Значний внесок у 
методологію і теорію аналізу перехідних про-
цесів зробили природничі науки — кібернети-
ка, синергетика, біофізика, геологія, астроно-
мія, математика тощо, які досліджують різні 
перехідні, трансформаційні, катастрофічні 
стани у природі й су спільстві. Т. як загальна 
теорія перехідних процесів зосереджує сьо-
годні увагу на розкритті самого перебігу пе-
рехідного розвитку, його закономірностей і 
механізмів, на пошуку алгоритмів переходів, 
характерних для них явищ, станів, етапів роз-
гортання, пунктів напруги і зон пустоти, на 
розумінні зіткнень різних якостей і тенден-
цій, суб’єкти вних інтересів і впливів, на ви-
значенні деструктивних і конструктивних 
дій, структу роруйнацій і структуроутворень, 
на осмисленні дії стихійних сил і можливос-
тей цілеспрямованого управління глобаль-
ними якісними перетвореннями. Теорія пе-
рехідних процесів охоплює і вивчає різнома-
нітні аспекти розвитку природи і суспільства 
як перетворення одного якісного стану в ін-
ший. Зокрема, мова йде про т. зв. феномен 
турбулентності якісних процесів, зворотних 
спрямувань, потокових помилок і відштов-
хувань, боротьби та взаємопроникнення 
якостей. Звідси управління перехідними 
процесами фактично ототожнюється з мож-
ливостями як провокування турбуленцій, 
так і їх стримування, як стимулювання руй-
нівних зрушень, так і заохочення позитив-
них системоутворюючих і системозміцнюю-
чих змін, підштовхування до занепаду ста-
рих якостей, так і підтримка виникнення і 
ствердження нових якостей. У цьому кон-
тексті надзвичайно важливим є поняття ка-
тастрофічного або есхатологічного ефекту, 

який виявляється з крахом “старої” системи 
і зникненням її фундаментальної ідеї, що 
часто сприймається у суспільній свідомості 
як “кінець історії”. Насправді ж має місце 
тимчасовий системний вакуум, “усередині” 
якого відбувається боротьба якостей і утво-
рення нової якості, але з невизначеним ре-
зультатом. Тому для трансформаційних про-
цесів неминучий стан перехідної (трансфор-
маційної) кризи, яка охоплює економіку і 
суспільство в цілому і дуже часто має апока-
ліптичний характер. Така криза завершує 
один тривалий період історичного розвитку 
і відкриває інший. У такий спосіб утворю-
ється безкінечна низка історичних циклів і 
відповідних їм історичних перехідних криз, 
одна з яких позначила собою системні пере-
творення в економіці й суспільстві країн 
Центрально-Східної і Східної Європи на-
прикінці ХХ ст., інша — глобальна фінан-
сово-економічна криза — охопила весь світ у 
2008–2011 рр. Складність і суперечливість 
трансформаційних процесів, що відбувають-
ся у світі і набувають глобального характеру, 
вимагають спеціального розгляду економіч-
них систем (унаслідок їх визначального 
впливу на суспільний розвиток) саме у стані 
переходу від одного господарського устрою 
до іншого. Це зумовило розроблення в ме-
жах Т. таких особливих узагальнюючих по-
нять, як перехідна економіка, трансформація 
економічних систем, а також виокремлення 
економічної транзитології у самостійний 
розділ сучасної економічної науки. Еконо-
мічна Т. як складова економічної теорії ви-
вчає перехідні економічні відносини, явища 
і форми, в яких відбуваються якісні зміни 
господарського життя суспільства. Безпосе-
реднім об’єктом дослідження економічної Т. 
виступають: перехідна економіка як особли-
вий тип економічної системи (поряд з тради-
ційною, ринковою та командною економі-
кою), що характеризується станом якісних 
інституційних, структурних і механічних 
змін в умовах невизначеності й нестабіль-
ності; економічні трансформації або транс-
формації економічних систем як власне пе-
рехідні процеси, поступові і цілеспрямовані 
перетворення існуючого господарського 
устрою у новий.

Транс сертифікат — цінний папір, що 
випускається для оплати рахунків за заку-
півлю нового устаткування при поновленні 
парку транспортних організацій. Товарним 
забезпеченням такого папера є устаткуван-
ня, що купується і на яке кредитор отримує 
право власності до моменту повного пога-
шення боргу.

Транс сертифікат
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Трансакція (лат. transactio — звершен-
ня) — 1) банківська операція по переведен-
ню коштів у т. ч. і за кордон; 2) юридичне 
погодження, яке передбачає взаємні по-
ступки.

Транслятор — технічний засіб, що вико-
нує трансляцію програм.

Трансляція — 1) перерахунок вартості 
товару, обсягів робіт у грошовому виразі з 
однієї валюти в іншу; 2) передавання відо-
мостей через радіомережу.

Трансмісія спадкова — перехід прав на 
прийняття спадщини і набуття майна помер-
лого спадкоємцями його спадкоємця. Т. с. бу-
ває тоді, коли спадкоємець, закликаний до 
спадкування за законом або за заповітом, по-
мре після відкриття спадщини, не встигнувши 
її прийняти у встановлений строк. Спадкоєм-
ці померлого спадкоємця не закликаються до 
спадкування за ознакою недостой  ності або 
коли той був позбавлений заповітом права на 
спадкування (і не є необхідним спадкоємцем). 
Вони відповідають отриманим майном як за 
борги основного спадкодавця-власника спад-
щини, так і за борги спадкоємця, якого замі-
щують.

Транснаціональна корпорація (від 
англ. transnational corporation (TNC) (ТНК) — 
велика фірма чи об’єднання фірм різних 
країн, що мають активи за кордоном і здатні 
справляти істотний вплив на який-небудь 
сектор світової економіки. Транснаціоналі-
зація в підприємницькій сфері реалізується 
в діяльності великих геоцентричних компа-
ній, що функціонують як міжнародні корпо-
рації. Останні є міцною економічною силою, 
яка пов’язує національні господарства між 
собою і визначає економічний розвиток 
окремих країн та світу в цілому. Такі корпо-
рації дістали назву транснаціональних. Пер-
ші прообрази ТНК з’явилися у XVI–
XVII ст., коли почалося колоніальне освоєн-
ня Нового Світу. Їх поява пов’язується 
переважно з початком інформаційної рево-
люції, яка дала їм змогу перетворитись в 
особливу світогосподарську силу, з якої фак-
тично і розпочинається нинішня форма гло-
балізації. За даними ООН, у світі нарахову-
ється близько 200 тис. ТНК, яким належить 
понад 250 тис. філій за кордоном та які 
включені в економіку 150 держав світу і 
контролюють понад половину світової про-
мисловості, 63 % зовнішньої торгівлі, до 
80 % патентів та ліцензій на нову техніку та 
технології. Під безпосереднім контролем 
ТНК з різним ступенем інтеграції перебуває 
переважна більшість усіх виробничих акти-
вів світу й 80 % нових технологій. Міжна-

родні транснаціональні економічні сили ма-
ють високий ступінь концентрації. Про це 
свідчить той факт, що 1 % материнських 
ТНК володіє 50 % від усього обсягу прямих 
зарубіжних інвестицій (загальних активів 
зарубіжних філій). Визначальний вплив 
ТНК на світовий розвиток справляється че-
рез систему їх міжнародних науково-
технічних зв’язків, з яких найбільш харак-
терними є такі: зовнішня технологічна тор-
гівля, включаючи торгівлю машинами, 
обладнанням, патентами, ліцензіями, ноу-
хау тощо; експорт капіталу з метою здій-
снення великих науково-технічних проектів, 
інвестицій у наукомісткі галузі виробництва 
(електроніка, інформатика, біотехнологія, 
нові матеріали тощо), будівництва підпри-
ємств та інших об’єктів, геолого-розві-
дувальних робіт; військова сфера, включаю-
чи спільні науково-дослідні роботи й торгів-
лю зброєю; міжнародний інжиніринг; 
міжнародний лізинг; підготовка за кордоном 
науково-технічних кадрів; контроль за між-
народним ринком інформаційних послуг; 
безпосередня участь у розробленні міжна-
родних угод зі стандартизації та інших на-
прямів, що забезпечують узгодженість дій 
ТНК на світовій арені; науково-технічні 
зв’язки в межах дво- і багатосторонніх угод 
ТНК, включаючи їх стратегічні союзи. Осно-
вний обсяг прямих зарубіжних інвестицій і, 
відповідно, виробничої та іншої діяльності 
ТНК сконцентровано всередині “тріади”: 
Європейський Союз (ЄС) — США — Япо-
нія, що зумовлено специфікою розвитку су-
часного етапу науково-технічної революції і 
у зв’язку із цим структурною перебудовою 
національних господарств. Проте, враховую-
чи тенденцію до стрімкого розвитку ТНК у 
світовій економіці, потрібно зазначити, що 
діяльність ТНК має як позитивні, так і нега-
тивні наслідки. До позитивних слід віднести: 
зміцнення ресурсної і виробничої бази країн, 
в яких ТНК здійснюють свою діяльність; 
розширення експортних можливостей; спри-
яння реструктуризації економіки країн-
реципієнтів; поширення передових техноло-
гій; поглиблення міжнародного поділу пра-
ці; посилення процесів інтернаціоналізації і 
глобалізації. А негативними наслідками ді-
яльності ТНК є те, що: вони передають сла-
борозвиненим країнам невідповідні їх рівню 
розвитку технології з жорсткими обмежен-
нями на продаж; відбувається централізація 
і контроль основних функцій ТНК із країн, 
що належать до них, тим самим закріплю-
ється неоколоніальна залежність слабороз-
винених країн; якщо країна намагається 
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жорстко регулювати діяльність ТНК, остан-
ні просто залишають її і переміщуються 
туди, де регулювання менш жорстке; важли-
ва інформація про різні країни поширюється 
на міжнародному рівні глобальними розвід-
увальними мережами ТНК; вони зневажа-
ють інтереси місцевих робітників, оскільки 
їхня діяльність має глобальний характер; 
ТНК уникають сплати податків шляхом 
внутрішнього зливання капіталу в країни з 
нижчим рівнем оподатковування; встанов-
люючи штучні ціни, створюють перешкоди 
спробам країн управляти власною економі-
кою. Конкурентні переваги ТНК: інформа-
ційна обізнаність з економічними і політич-
ними особливостями різних країн; мають зна-
чні ресурси капіталу, технології, управлінську 
майстерність та здатність до їх оперативного 
переміщення; масштабність економіки. Ви-
різняють чотири стадії зовнішньоторговель-
ної експансії ТНК: попит певного зарубіжно-
го ринку на товари корпорацій задовольня-
ється за рахунок експорту таких товарів на 
зазначений ринок; ТНК утворює на відповід-
них зарубіжних ринках виробничі потужнос-
ті для постачання товарів на ці нові ринки, 
при цьому експорт товарів з материнської 
компанії скорочується або взагалі припиня-
ється; утворені компанії, продовжуючи по-
стачати товари на місцеві ринки, починають 
освоювати ринки інших країн; утворені ком-
панії починають експортувати до країни ма-
теринської компанії товари, виготовлені 
ними економічно ефективніше, ніж на освоє-
ному ринку материнської компанії. Стадії 
експансії ТНК уперше було помічено у сфері 
так званих первинних матеріалів (зокрема 
нафти та міді), потім — в обробних галузях 
економіки, а нині — в третинному секторі. 
Основними типами ТНК є такі: горизонталь-
но інтегровані; вертикально інтегровані; ди-
версифіковані. Більшість ТНК з’явилися в 
Україні на початку 90-х років ХХ ст. Спочат-
ку відкривалися фірми з двома-трьома пра-
цівниками, що супроводжували пробні по-
ставки товару. Згодом, наприкінці минулого 
десятиріччя, вони перетворилися на повно-
цінні представництва, коли внаслідок зрос-
тання внутрішнього споживання збільшився 
й імпорт продукції ТНК. Щоб взаємодіяти з 
ТНК як в Україні, так і на світових ринках, 
потрібно створювати власні, українські 
транснаціональні структури, як це зробили 
раніше Китай, Росія, Індія, Індонезія, Мекси-
ка, Венесуела та ін. (не враховуючи промис-
лово розвинені країни, де існують сотні вели-
ких ТНК). Досвід цих держав свідчить, що 
національний капітал здатний витримувати 

конкуренцію з ТНК тільки у випадку, якщо 
він сам структурується в потужні фінансово-
промислові утворення, адекватні міжнарод-
ним аналогам і здатні проводити активну зо-
внішньоекономічну політику.

Транснаціональний банк — великий 
універсальний банк, що виконує посеред-
ницьку роль у міжнародному обігу позичко-
вого капіталу, має мережу закордонних під-
приємств; здійснює за підтримки держави 
контроль за валютними і кредитними опера-
ціями.

Транспорт — одна з найважливіших га-
лузей матеріального виробництва, яка забез-
печує виробничі й невиробничі потреби на-
родного господарства і населення в усіх ви-
дах перевезень. Основою транспортної 
системи України є Т. залізничний, автомо-
більний, морський, річковий, повітряний і 
трубопровідний. Т. поділяють на внутріви-
робничий, загального користування, особли-
вого користування та спеціальний.

Транспортна продукція — показник 
натуральної і вартісної оцінки діяльності 
транспортного підприємства, що відображає 
обсяг перевезень вантажів, пасажирів.

Транспортне право — частина цивіль-
ного права, сукупність правових норм, що 
регулюють відносини з перевезення тран-
спортними засобами вантажів, пасажирів та 
багажу. Відповідно до існуючих видів тран-
спорту перевезення поділяються на заліз-
ничні, морські, річкові, повітряні, автомо-
більні. Перевезення вантажів, пасажирів і 
багажу здійснюється на підставі договору 
перевезення. За договором перевезення ван-
тажу перевізник зобов’язується доставити 
доручений йому відправником вантаж до 
пункту призначення і видати його уповнова-
женій особі (одержувачеві), а відправник 
зобов’язується сплатити за перевезення ван-
тажу встановлену плату. Цей договір нале-
жить до договорів на користь третьої особи. 
Сторонами в цьому договорі є перевізник і 
відправник, третьою особою — одержувач 
вантажу.

Транспортні витрати — витрати на пе-
ревезення вантажів, що враховуються як 
транспортна складова у ціні товару.

Транспортні засоби — транспортні за-
соби комерційного призначення, транспорт-
ні засоби особистого користування, трубо-
проводи та лінії електропередачі.

Транспортні засоби комерційного 
призначення — будь-яке судно (у тому 
числі самохідні та несамохідні ліхтери та 
баржі, а також судна на підводних крилах), 
судно на повітряній подушці, повітряне суд-

Транснаціональний банк
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но, автотранспортний засіб (моторні тран-
спортні засоби, причепи, напівпричепи) чи 
рухомий склад залізниці, що використову-
ються в міжнародних перевезеннях для 
платного транспортування осіб або для 
платного чи безоплатного промислового чи 
комерційного транспортування товарів ра-
зом з їх звичайними запасними частинами, 
приладдям та устаткуванням, а також масти-
лами та паливом, що містяться в їх звичай-
них баках упродовж їх транспортування ра-
зом із транспортними засобами комерційно-
го призначення.

Транспортні засоби особистого ко-
ристування — наземні транспортні засоби 
товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно з 
УКТ ЗЕД та причепи до них товарної пози-
ції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають 
державній реєстрації, катери та повітряні 
судна, що зареєстровані на відповідного гро-
мадянина та ввозяться або вивозяться цим 
громадянином у кількості не більше однієї 
одиниці на кожну товарну позицію виключ-
но для особистого користування, а не для 
промислового або комерційного транспорту-
вання товарів чи пасажирів за плату або без-
оплатно.

Трансфер, трансферт — 1) переказ іно-
земної валюти або золота з однієї країни в 
іншу; переказ грошей з однієї фінансової 
установи в іншу; наказ банку своєму корес-
пондентові (стороні в кореспондентському 
договорі банківських установ) видати зазна-
чену суму грошей особі, вказаній у Т.; 2) на-
лежно оформлене передання права володіння 
іменними цінними паперами однією особою 
іншій; 3) у бюджетній сфері — перерахування 
коштів у бюджети нижчого або вищого рівня 
за щоденними нормативами, які встановлю-
ються у щорічному законі про державний бю-
джет (при перерахуванні коштів у Держав-
ний бюджет), а трансферти іншим бюджетам 
перераховуються в порядку, визначеному Мі-
ністерством фінансів України.

Трансфер кредитний — перенесення 
валютних кредитів однієї країни в іншу шля-
хом відкриття безготівкових рахунків з умо-
вою розрахунків у валютах цих країн. При 
цьому не відбуваються фізичні перерахунки 
з урахуванням різниці у валютних курсах 
цих країн.

Трансферна ціна — 1) ціна внутрікор-
пораційної торгівлі між підрозділами однієї і 
тієї самої корпорації, що знаходяться у різ-
них країнах. Відрізняється від ринкових цін 
і використовується для перерозподілу при-
бутку і скорочення податків; 2) різновид по-
слуг, визначений комерційними трансфер-

ними угодами, що передбачають зобов’я-
зання комерційних банків або брокерських 
фірм надання ними послуг щодо передання 
права власності в операціях з цінними папе-
рами.

Трансферний ризик — визначення 
ймовірних матеріальних витрат; непередба-
чених (додаткових) обмежень, проблем у 
банківсько-фінансових операціях між краї-
нами — при перерахунках капіталів з одних 
країн в інші.

Трансферні платежі — компенсаційні 
виплати населенню, підприємствам — юри-
дичним особам недержавної власності, що 
здійснюються з метою їх підтримки під час 
несприятливої економічної ситуації в держа-
ві шляхом перерозподілу коштів з держав-
них бюджетних фондів на користь осіб, які 
їх вкрай потребують. Здійснюються шляхом: 
надання субсидій приватним підприєм-
ствам, вітчизняним товаровиробникам; гро-
шових виплат на соціальні потреби — пенсії, 
стипендії, компенсацію комунальних витрат; 
виплат процентів за державною позикою.

Трансферні послуги — договір з траст-
відділами комерційних банків або брокер-
ськими фірмами, що беруть на себе послуги 
щодо передання прав власності на цінні па-
пери.

Трансформація — перебудова струк-
тур, форм і способів економічної діяльності, 
зміна її цільової спрямованості.

Трансформація ринкова (від лат. trans-
formatio — перетворення) — перетворення іс-
тотних властивостей об’єкта (природи, су-
спільства, форм управління тощо). Цей тер-
мін використовують на позначення процесів 
перетворення державних підприємств як ор-
ганізаційних форм управління, створених в 
умовах адміністративно-кома ндної економі-
ки, на організаційні форми управління, адек-
ватні умовам ринкової економіки, що базу-
ється на засадах попиту і пропозиції.

Трансформація управлінська — до-
корінне перетворення форми і змісту управ-
лінської системи, досягнення нового якісно-
го стану її організації та функціонування, 
передусім перехід до нових принципів 
управління. Основним шляхом трансформа-
цій системи державного управління висту-
пають відповідні реформи, тому співвідно-
шення між управлінськими реформами та 
Т. у. можна розглядати як співвідношення 
“шлях–мета”. Під час здійснення планомір-
них Т. у. їх доцільно розглядати як компо-
нент системних суспільних змін у нерозрив-
ному зв’язку з перетвореннями в інших сфе-
рах і галузях життя суспільства.

Трансформація управлінська
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Трансшипмент — умова угоди, за якою 
морський перевізник може у будь-який час 
із будь-якої причини перевантажити вантаж 
на інше судно, не знімаючи з себе відпові-
дальності перед власником вантажу за його 
доставку.

Транчизн — дрібні (по 10 тис. доларів) 
частини великих євродоларових сертифіка-
тів вартістю 10–30 млн доларів, які прода-
ються дрібним інвесторам і мають усі пара-
метри великого сертифіката (процент, дата 
випуску, дата викупу).

Транш — 1) серія, частина облігаційної 
позики, що емітується окремими випусками; 
2) частка валютного кредиту країні, що нада-
ється за рішенням міжнародних валютних 
організацій (МВФ, МБРР та ін.).

Трасант — юридична особа, банк або 
фінансова установа, яка видає переказний 
вексель і бере на себе зобов’язання за його 
сплату.

Трасат — юридична чи фізична особа, 
що підписала зобов’язання сплатити за пере-
казним векселем його вартість за першою 
вимогою.

Траст — комерційна організація, що 
здійснює управління майновою власністю 
(цінними паперами) за дорученням влас-
ника.

Траст-компанія — 1) компанія, що ви-
конує довірчі функції, тобто дії за доручен-
ням особи, яка довірила їй здійснювати ці 
дії; 2) довірена особа, що управляє майном 
за дорученням власника майна.

Траст сертифікат — цінний папір, що 
випускається цільовою спрямованістю для 
купівлі нового устаткування, яке і виступає 
забезпеченням цього папера.

Трастова угода — угода між банком і 
клієнтом, за якою банк бере на себе клопо-
тання про управління коштами клієнта.

Трасування — виставлення переказного 
векселя як засобу платежу (тратти); пога-
шення заборгованості в іноземній валюті.

Тратта — перевідний вексель, у якому 
одна особа (векселедавець, трасант, креди-
тор) наказує іншій особі (платникові, траса-
ту, боржникові) сплатити третій особі певну 
суму грошей у певний строк. Т. бувають: тор-
говельні, що виставляються продавцем по-
купцеві; банківські, що виставляються про-
давцем банку (зокрема при акцєптно-
рамбурсному кредиті); фінансові, що 
виставляються банком банку. 

Тратта банківська — переказний век-
сель, що виставляється банком або від його 
імені і оплачується за пред’явленням, нале-
жить безумовній оплаті.

Тратта торгова — платіжна вимога по-
стачальника, що відвантажив продукцію або 
надав послуги.

Трейдер — 1) торговець; 2) маклер на 
фондовій біржі, що здійснює операції з 
купівлі-продажу цінних паперів; 3) особа 
(юридична, фізична), що володіє правом 
здійснювати операції купівлі-продажу на 
фондовій біржі та укладати відповідні угоди.

Трейдер торгової зали — працівник 
брокерської фірми, якому безпосередньо до-
вірено виконувати замовлення на купівлю-
продаж цінних паперів. Інша назва — атто-
рій.

Тренд — спрямованість зміни економіч-
них показників, що визначається шляхом 
оброблення звітних, статистичних даних і 
встановлення на цій основі тенденції еконо-
мічного зростання або спаду.

Тренінг (англ. training — спеціальне тре-
нування) — систематичне тренування або 
вдосконалення навичок і поведінки праців-
ників організації з метою поліпшення мож-
ливостей реалізації її цілей. У підготовці фа-
хівців використовують тренінг ділового 
спілкування; тренінг продажів; перцептив-
ний тренінг (розвиток здібностей адекватно-
го і всебічного пізнання себе, інших людей, 
відносин).

Трест — монополістичне об’єднання під-
приємств в єдиний виробничо-господар-
ський комплекс, в якому всі підприємства, 
що входять до його складу, втрачають свою 
юридичну, виробничу та комерційну само-
стійність, а керівництво їх діяльністю здій-
снюється з єдиного центру.

Третейський суд — арбітражний суд 
для вирішення спорів за громадянськими 
справами.

Третя особа — будь-яка особа, за ви-
нятком суб’єкта персональних даних, воло-
дільця чи розпорядника персональних даних 
та Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, якій володільцем чи розпо-
рядником персональних даних здійснюється 
передача персональних даних.

Тригер — 1) час виконання замовлення 
в системі управління запасами; 2) умова кре-
дитної угоди, за якою автоматично настають 
будь-які наслідки, напр.. вимога достроково-
го погашення кредиту.

Тримач цінних паперів — власник ак-
цій, облігацій, грошових сертифікатів, інших 
цінних паперів.

Трипартійна система — партійна сис-
тема, при якій жодна із двох найбільших по-
літичних партій країни не може самостійно 
сформувати уряд, а тому вони змушені вда-

Трансшипмент
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ватися до підтримки третьої, значно меншої, 
але такої, що постійно представлена у парла-
менті.

Триплікат — 1) документ, складений у 
трьох примірниках; 2) ствердження печат-
кою третього примірника контракту, що 
практикується у міжнародній торгівлі.

Тріангуляція — аналіз та використання 
даних, отриманих з трьох чи більше джерел 
із використанням різних методів. Отримані 
дані можуть бути підтверджені чи відхилені, 
а недоліки будь-якого методу чи джерела да-
них можуть бути компенсовані за рахунок 
переваг іншого методу, що підвищує таким 
чином обґрунтованість і надійність отрима-
них результатів.

Трудова книжка — основний документ 
про трудову діяльність працівника, на під-
ставі якого визначається її характер, якість і 
стаж працівника. До Т. к. заносяться відо-
мості про роботу, заохочення та нагороди за 
успіхи в роботі на підприємстві, установі. 
При звільненні Т. к. видається працівникові 
в його останній день роботи. У разі затримки 
видачі її з вини власника або уповноважено-
го ним органу працівникові сплачується се-
редній заробіток за увесь час вимушеного 
прогулу. Т. к. зберігаються на підприємствах, 
в установах як документи суворої звітності, 
а при звільненні видаються працівникові під 
розписку в журналі обліку. Записи про при-
чини звільнення робляться у строгій відпо-
відності з формулюванням чинного законо-
давства й посиланням на відповідну статтю.

Трудове право — галузь права, що регу-
лює суспільні відносини робітників і служ-
бовців у процесі праці їх на підприємствах, в 
установах і організаціях, а також трудові від-
носини осіб, які працюють за наймом в осо-
бистому домашньому або приватному госпо-
дарстві. В основу Т. п. покладено принципи, 
закріплені в Конституції України та в Ко-
дексі законів України про працю.

Трудовий договір (контракт) — за 
трудовим правом угода між працівником і 
роботодавцем, за якою працівник зобо-
в’язується виконувати роботу, обумовлену 
цією угодою з підляганням правилам вну-
трішнього трудового розпорядку, а робото-
давець — забезпечувати належні умови праці 
та систематично проводити оплату праці 
відповідно до чинного законодавства, умов 
колективного і трудового договору. Т. д. 
укладається, як правило, письмово. Для дея-
ких договорів дотримання письмової форми 
є обов’язковим. Т. д. може укладатись на не-
визначений час, на певний строк, установле-
ний сторонами, якщо робота не може бути 

постійною, а також на час виконання певної 
роботи, якщо її закінчення не можна перед-
бачити заздалегідь.

Трудовий колектив — колектив пра-
цівників підприємства, установи, організа-
ції з певними повноваженнями. Т. к. вирі-
шує питання укладення колективного дого-
вору з власником або уповноваженим 
органом, зобов’язання трудової дисципліни, 
надання працівникам соціальних пільг та 
ін. Очолює Т. к. Рада Т. к., вищим органом 
якої є збори Т. к. або збори представників 
(конференція Т. к.).

Трудовий мігрант — громадянин, який 
здійснював, здійснює або здійснюватиме 
оплачувану діяльність в іншій державі пере-
бування, не заборонену законодавством цієї 
держави.

Трудовий потенціал (англ. Labour po-
tential) — наявна і можлива в майбутньому 
кількість та якість праці, на яку розраховує 
суспільство, колектив організації, індивід за 
даного рівня розвитку науки й техніки і яка 
визначається чисельністю працездатного на-
селення, його професійно-освітнім рівнем. Т. 
п. визначає максимально можливу потенцій-
ну здатність до праці індивіда, колективу 
(організації) та суспільства в цілому. Т. п. 
має кількісний вимір і якісні характеристи-
ки. У кількісному вимірі оцінюється усеред-
неною кількістю людино-років трудового 
життя, що має прожити дане покоління, со-
ціальна група, індивід у складі економічно 
активного населення при певних показниках 
смертності й економічної активності.

Трудовий стаж — тривалість трудової 
діяльності працівника, що підраховується в 
установленому порядку. Розрізняють стаж: 
загальний, безперервний та спеціальний. 

Трудові ресурси (англ. Labour resour-
ces) — це: 1) частина населення країни, яка, 
маючи відповідні психофізіологічні, фізичні 
та інтелектуальні якості, здатна виробляти 
матеріальні й духовні блага і послуги, тобто 
здійснювати корисну діяльність; 2) наявні в 
нинішній час і передбачувані в майбутньому 
ресурси праці суспільства з відповідними 
кількісними та якісними характеристиками.

Трудові спори — розбіжності, що вини-
кають між адміністрацією підприємства, з 
одного боку, і працівниками або профспілко-
вим комітетом — з іншого щодо умов праці, 
встановлених нормами трудового права, 
правилами внутрішнього трудового розпо-
рядку, колективним і трудовим договорами.

Трудодень — форма оплати праці 
(в основному натуральна) в колгоспах 
СРСР, введена у 1930–1931 рр. під час ко-
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лективізації сільського господарства. Т. об-
раховували за виконання різних категорій 
праці (їх було до дев’яти). Вартість Т. в кол-
госпах встановлювалась у кінці с.-г. року, 
коли суму продуктів і грошей, що залишили-
ся після розрахунку з державою, машино-
тракторними станціями, закладання резерв-
ного і насіннєвого фондів, ділили на кіль-
кість вироблених у колгоспі трудоднів. 
Однак реальна оплата праці за трудоднями 
була настільки мізерною, що не давала мож-
ливості для нормального існування селян, 
які змушені були у післяробочий час вести 
власне натуральне господарство, що було ва-
гомим джерелом виживання.

Трудоємність — економічний показник, 
який характеризує затрати робочого часу на 
виготовлення одиниці продукції, відображає 
ефективність затрат живої праці й безпосе-
редньо пов’язаний із собівартістю продукції.

Тяганина — форма вимагання, навмисне 
затягування розгляду справи з метою отри-
мання хабара.

Тьютор (від англ. tutor — домашній вчи-
тель, опікун, наставник, репетитор; від лат. 
tutor — захисник, опікун) — 1) особа, яка 
веде індивідуальні або групові заняття з 
учнями, студентами; репетитор, наставник; 
2) історично сформована особлива педаго-
гічна позиція, яка забезпечує розроблення 
індивідуальних програм для учнів та студен-
тів і супроводжує процес індивідуальної 
освіти у школі, вищому навчальному закла-
ді, системах додаткової та неперервної осві-
ти. В університетах Т. — помічники виклада-
ча, здебільшого аспіранти або старші студен-
ти. Витоки цієї професії йдуть із 
Середньовіччя, коли Європа (Італія, Англія, 
Франція) була охоплена потужним інтелек-
туальним рухом (ХІ–ХІІ ст.), що привело до 
зміщення центра тяжіння культури від мо-
настирів до міст, в яких почали створювати-
ся університети та університетські братства. 
Т. ставали вихованці духовного закладу з на-
уковим ступенем, здатні до рефлексії та ана-
лізу власного досвіду самоосвіти.

Трудоємність
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Угіддя — земельна площа (ділянка), що 
має певне с.-г. призначення (пасовисько, сі-
нокіс, нива, рілля, сад, виноградник). Бува-
ють також У. лісові, рибні.

Угода — 1) правовий акт, що є підставою 
для виникнення або припинення правовідно-
син. Залежно від кількості осіб, суб’єктів уго-
ди — вони можуть бути одно-, дво- або бага-
тосторонніми. Найпоширенішими є двосто-
ронні У., що регулюють відносини між 
договірними сторонами (купівлі-продажу, 
поставки, винайму, підряду, перевезення, схо-
ву, позики, комісії тощо). У. є дійсною, якщо 
вона оформлена і підписана (затверджена) 
відповідно до чинного законодавства; 2) во-
левиявлення двох і більше сторін, спрямова-
не на встановлення, зміну чи припинення 
взаємних юридичних прав та обов’язків.

Угода агентська — угода між агентом 
та особою, що його наймає, про надання 
агенту необхідних повноважень на здійснен-
ня ним біржових операцій і надання інших 
послуг від імені та в інтересах доручителя 
(принципала).

Угода алеаторна — випадкова біржова 
угода, парі.

Угода багатостороння — угода, суб’єк-
тами якої є три або більше договірних сторін 
(напр., угода про сумісну діяльність, про ко-
оперативне будівництво окремих об’єктів 
тощо).

Угода біржова — угода, здійснена на 
біржі і належним чином оформлена. Розріз-
няють: касові угоди, які оплачуються не пізні-
ше строку, зазначеного біржовою радою (2–3 
дні); термінові (ф’ючерсні) угоди — викону-
ються через певний термін, погоджений під 
час їх укладання; спекулятивні угоди — укла-
даються з метою отримання прибутку за ра-
хунок різниці між контракт ними цінами.

Угода валютна — двостороння або ба-
гатостороння міждержавна угода, що вста-
новлює взаємні права та обов’язки, умови й 

норми валютних відносин, найчастіше — 
міжнародних розрахунків і кредитування.

Угода клірингова — угода, якою перед-
бачається можливість проведення розрахун-
кових банківських операцій шляхом взаємо-
заліку зустрічних грошових вимог і обо-
в’язків без переведення іноземної валюти 
або золота.

Угода компенсаційна — 1) угода, за 
умовами якої покупець товарів чи послуг 
розраховується компенсаційними поставка-
ми інших товарів чи наданням послуг на від-
повідні суми; 2) угоди, однією зі сторін чи 
кількома сторонами яких є іноземні фірми і 
банківсько-кредитні установи, страхові ком-
панії, що надають кредити для сплати при-
дбаної продукції (чи послуг) або для інвес-
тицій, лізингових операцій.

Угода конверсійна — угода, яка перед-
бачає купівлю однієї валюти за іншу. При ре-
альній валютній операції (спот валютний) 
обмін здійснюється відразу під час укладання 
У. к. чи протягом одного робочого дня; при 
терміновій (валютна операція-форвард) — 
платежі здійснюються у визначений в У. к. 
термін за курсом, зафіксованим під час укла-
дання угоди. При валютній операції своп 
одну валюту продають за іншу за умови її 
зворотного викупу в тій самій сумі через пев-
ний час за курсом, зафіксованим під час укла-
дання угода.

Угода консигнаційна — угода, за якою 
постачальник (консигнант) відвантажує то-
вари на склад посередника (консигнатора), 
котрий реалізує їх покупцям і перераховує 
виторг консигнантові. В У. к. визначаються 
строки реалізації товарів, по закінченні яких 
непродані товари можуть бути повернені 
консигнантові та передбачаються умови 
частково поворотної або безповоротної кон-
сигнації.

Угода ліцензійна — двостороння угода 
між власником ліцензії (ліцензіаром) і вина-

У
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ймачем ліцензії (ліцензіантом) про право та 
умови використання (впровадження) ліцен-
зії ліцензіантом і порядок винагороди (пре-
мії, процента від можливого прибутку), яку 
одержує ліцензіар за надану ліцензію (див. 
також “Договір ліцензійний”).

Угода маржинальна — угода про ку-
півлю цінних паперів, при укладанні якої 
треба оплатити готівкою половину їх вартос-
ті, а решту грошей позичити у брокера під 
заставу придбаних цінних паперів.

Угода міжурядова — дво- або багато-
стороння угода, укладена між державами — 
суб’єктами міжнародного права про предмет 
і умови співпраці в конкретно зазначених 
сферах діяльності — політичній, економіч-
ній, екологічній, культурологічній та ін.

Угода одностороння — угода, укладе-
на однією стороною — юридичною чи фізич-
ною особою (напр., відшкодування затрат, 
видача доручення).

Угода офсетна — 1) угода, що передба-
чає взаємний залік купівлі-продажу цінних 
та інших фінансових паперів; 2) угода, що 
припиняє зобов’язання сторін на ф’ючерсній 
біржі. 

Угода паралельна — угода, за якою то-
варообмінна операція пов’язується з іншою 
операцією укладанням двох взаємозалежних 
контрактів, відповідно до яких продавець то-
вару бере на себе зобов’язання здійснити 
зворотну закупівлю протягом обумовленого 
часу.

Угода платіжна — дво- або багатосто-
роння угода між державами щодо порядку 
проведення платіжних операцій, зокрема 
щодо процедури взаєморозрахунків за зо-
внішньоекономічні операції.

Угода протизаконна — угода, при 
укладанні якої свідомо порушені вимоги за-
кону.

Угода рамкова — різновид угоди, що 
має характер попередньої домовленості, яка 
не має завершеного характеру без майнової 
відповідальності. На її підставі визначають-
ся умови для укладання наступного велико-
масштабного контракту.

Угода спот — різновид реальної біржо-
вої угоди щодо купівлі-продажу наявного 
товару з негайною оплатою та постачанням.

Угода удавана — угода, складена “про 
людське око”, без наміру створити юридич-
ний наслідок. Її оформляють найчастіше 
для того, щоб досягти недозволеної мети. 
Згідно з основами цивільного законодав-
ства У. у. вважається недійсною. Визнання 
її недійсною не тягне за собою матеріаль-
них наслідків.

Угода форвардна — різновид угоди 
купівлі-продажу товарів за готівку із поста-
чанням їх у конкретно визначений угодою 
час у майбутньому (від тижня до кількох ро-
ків) і з оплатою за ціною (курсом) на момент 
укладання угоди.

Угода цільова — угода, відповідно до 
якої сторони здійснюють певні цільові про-
грами без права будь-яких відхилень. Нею 
визначаються цільові об’єкти, строки, кон-
кретні виконавці операцій і кінцеві результа-
ти.

Угода щодо іноземних інвестицій — 
міжнародна угода щодо гарантування закор-
донних інвестицій і сприяння їх залученню в 
національну економіку. За такою угодою 
країна-одержувач бере на себе певні зобо-
в’язання щодо країни місцеперебування ін-
вестора.

Уділ — 1) у Давній Русі частка в родово-
му володінні члена князівського роду; 2) те 
саме, що й удільне князівство.

Узагальнення — систематизація інфор-
маційних даних за певними ознаками; логіч-
ний процес переходу від одиничного до за-
гального знання або навпаки. Отримання 
узагальненого знання базується на більш 
глибокому відображенні дійсності, проник-
ненні у її сутність.

Узанція, узанс (фр. usance, лат. usus — 
звичка) — торговельний звичай, постійно за-
стосовуване, загальноприйняте в діловій 
практиці правило, положення, порядок ре-
чей. До торговельного звичаю звертаються у 
випадках, не передбачених у договорі, кон-
тракті. 

Узгодження — процес досягнення між 
двома і більше суб’єктами домовленості з 
урахуванням інтересів усіх сторін. Переду-
мовою У. є протидія (конфлікт) інтересів. 
Сутність узгоджувального підходу — згода 
на зміну своєї поведінки кожної сторони для 
врахування інтересів інших сторін.

Узо-тара — тара, вагу якої під час пере-
давання товару, що міститься у ній, визнача-
ють не зважуванням, а на основі традиційно 
прийнятих торговельних звичаїв.

Узурпатор — 1) той, хто незаконно за-
хопив державну владу; 2) особа, яка при-
власнила чиїсь права на щось; 3) перенос-
но — жорстока людина, людиноненависник.

Узурпація (лат. usurpatio — оволодін-
ня) — насильницьке захоплення або насиль-
ницьке утримання влади. В усіх демократич-
них країнах У. є тяжким державним злочи-
ном. 

Узурфрукт — один з особистих сервіту-
тів, що полягає в праві особи користуватися 
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чужою власністю і одержувати від неї при-
бутки.

Узус — 1) звичай, звичка, правило; 2) ви-
користання, застосування; 3) у римському 
праві — користування чужими правами.

Уїкенд — час відпочинку, дозвілля, роз-
ваг від суботи до понеділка у деяких зару-
біжних країнах (Англії, США).

Указ — 1) нормативно-правовий акт, що 
видається главою держави. Президент Укра-
їни на підставі та на виконання Конституції і 
законів України видає укази, які є обо-
в’язковими до виконання на території краї-
ни. У. Президента України, видані в межах 
повноважень, скріплюються підписами 
Прем’єр-міністра України і міністра, відпові-
дального за акт та його виконання; 2) право-
вий акт одноособового глави держави  
(в Україні — Президента), що має норматив-
ний юридичний характер і встановлює ви-
значені правові норми, права, правила. У. 
може бути й індивідуальним, що застосовує 
норму права до конкретного випадку (при-
значення високих посадових осіб, урядові 
нагороди громадян тощо). В окремих над-
звичайних випадках можуть видаватись над-
звичайні укази, які набувають силу закону.

Уклад економічний — тип господар-
ства, пов’язаний з певною формою власності 
на засоби виробництва і відповідними їй ви-
робничими відносинами, що залежить від 
конкретних історичних умов розвитку кож-
ної країни.

Укладення договору — завершальна 
стадія оформлення договору, коли виника-
ють взаємні права й зобов’язання.

Укладення контракту — оформлення 
контракту між сторонами, що домовляють-
ся, підготовка всіх необхідних для цього до-
кументів і в результаті — виникнення взаєм-
них прав і зобов’язань сторін.

Укладення міжнародного догово-
ру — процес становлення договірної норми 
міжнародного права і формування угоди 
між державами, що виражається в ряді по-
слідовних стадій і юридичних дій, зміст 
яких залежить від взаємних інтересів, намі-
рів, позицій, законодавства і практики сто-
рін, від істоти, предмета, цілей і форми до-
мовленості. Стадіями У. м. д. є висування 
договірної ініціативи, вступ в переговори і 
їх ведення, складання і прийняття тексту 
договору, встановлення його автентичності, 
вираження згоди на обов’язковість догово-
ру. Ці стадії відрізняються значним різно-
маніттям конкретних форм, що застосову-
ються в дипломатичній практиці. Осново-
положні правила У. м. д. відображені у 

Віденській конвенції про право міжнарод-
них договорів 1969 р. 

Укладення угоди — завершальна ста-
дія оформлення угоди між сторонами, під-
писання документів і вчинення інших необ-
хідних формальностей, спрямованих на 
встановлення, зміну або припинення право-
відносин юридичних і фізичних осіб, а та-
кож про перехід банківських документів, 
цінних паперів, грошей від однієї особи до 
іншої, після чого виникають взаємні права і 
обов’язки обох сторін, що беруть участь в 
угоді. У світовій практиці існують норми, що 
регулюють порядок У. у.

Укоопспілка — Українська спілка спо-
живчих товариств, центр споживчої коопе-
рації в Україні, утворена у 1920 р., діє на 
основі статуту та користується правами 
юридичної особи. У. об’єднує облспожив-
спілки, райспоживспілки, низові споживчі 
товариства, організовує торгівлю, громад-
ське харчування, хлібопечення в сільській 
місцевості, заготівлю с.-г. продуктів та про-
мислової сировини, закупівлю продуктів у 
с.-г. підприємств та населення і реалізацію їх 
через власну торговельну мережу, а також 
виробництво товарів на власних промисло-
вих підприємствах.

Україна (Ukrainе) — держава у півден-
ній частині Східної Європи. Друга за розміра-
ми країна в Європі (площа — 603,7 тис. км2) і 
п’ята за кількістю населення (46 млн). Сто-
лицею У. є місто Київ. Держава має спільні 
сухопутні державні кордони з Білоруссю на 
півночі, Польщею на заході, Словаччиною, 
Угорщиною, Румунією і Молдовою на пів-
денному заході та з Росією на сході. Південь 
У. омивається Чорним та Азовським моря-
ми. Вона має морські кордони з Румунією та 
Росією. Найбільшими чорноморськими пор-
тами У. є Одеса, Іллічівськ, Херсон, Севасто-
поль, азовськими — Маріуполь, Бердянськ, 
Керч. Загальна протяжність кордонів — 
6992 км (із них сухопутних — 5637 км). До-
вжина морської ділянки кордону — 1355 км 
(по Чорному морю — 1056,5 км; по Азов-
ському морю — 249,5 км; по Керченській 
протоці — 49 км). Сучасна У. як незалежна 
держава з’явилася на політичній карті Євро-
пи наприкінці 1991 р. Першими незалеж-
ність У. визнали Польща і Канада. За один 
місяць У. визнали 68 держав світу, в тому 
числі Велика Британія, Болгарія, Ізраїль, 
Італія, Німеччина, Росія, Франція, США, 
КНР, Японія. Міжнародна спільнота стала 
розглядати У. як запоруку стабільності та га-
рантію незворотності демократичних проце-
сів на теренах колишнього СРСР. У. є чле-
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ном близько 70 міжнародних організацій, з 
травня 2008 р. — членом Світової організації 
торгівлі. У. бере участь у діяльності Ради Єв-
ропи, НАТО, ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ. До 
складу У. входять 27 адміністративних оди-
ниць: 1 автономія (Автономна Республіка 
Крим), 24 області та 2 міста загальнодержав-
ного значення (м. Київ — столиця У. та 
м. Севастополь). Адміністративна область — 
це велика територія У., яка має чітко визна-
чені кордони і систему місцевих органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовря-
дування. Середня площа однієї області в 
Україні складає 24 тис. км2. Найбільшими 
за площею є Одеська (33,3 тис. км2), Дні-
пропетровська і Чернігівська області (по 
31,9 тис. км2). Великими за кількістю насе-
лення і площею є східні області, меншими —
західні. Більшість областей має вихід до дер-
жавного кордону. Цілком внутрішніми є 
п’ять областей — Хмельницька, Черкаська, 
Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетров-
ська. Кожна з областей поділяється на адмі-
ністративні райони (490), у середньому по 
19 на одну область. В усіх областях існують 
міста обласного значення, більшість з яких 
зосереджена в східних промислових облас-
тях. Автономна Республіка Крим має свою 
Верховну Раду, Конституцію, прапор; татар-
ське населення створило свій владний ор-
ган — меджліс. Київ та Севастополь — міста 
державного підпорядкування, міські ради 
яких безпосередньо підпорядковані цен-
тральним органам державної влади. У. — су-
веренна і незалежна, демократична, соціаль-
на, правова держава. За Конституцією У. є 
унітарною республікою. Главою держави є 
Президент, який обирається громадянами на 
основі загального, рівного і прямого вибор-
чого права строком на п’ять років. Він є га-
рантом державного суверенітету, територі-
альної цілісності, додержання конституцій-
них прав та свобод людини і громадянина. 
Укази і розпорядження Президента У. є 
обов’язковими до виконання на всій терито-
рії У. Законодавчу владу в державі здійснює 
Верховна Рада України (Парламент). Кон-
ституційний склад Верховної Ради України 
становить 450 народних депутатів, які оби-
раються шляхом таємного голосування на 5 
років на основі загального, рівного і прямого 
виборчого права. Виконавча влада в Україні 
реалізовується Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Уряд У., згідно з Конституцією У., є ви-
щим органом, у систему органів виконавчої 
влади входять: міністерства, державні комі-
тети, центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, інші центральні орга-

ни та установи. До органів виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим (АРК) нале-
жать: Рада міністрів АРК, міністерства, рес-
публіканські комітети та інші органи вико-
навчої влади АРК. Виконавчу владу в облас-
тях, районах, містах Києві та Севастополі 
здійснюють місцеві державні адміністрації. 
Судову владу в державі здійснює Конститу-
ційний Суд України і суди загальної юрис-
дикції. Юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у держа-
ві. Найвищим судовим органом у системі су-
дів загальної юрисдикції є Верховний Суд 
України. Єдиним органом конституційної 
юрисдикції в У. є Конституційний Суд Укра-
їни. Місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядуван-
ня: сільські, селищні, міські ради та їх вико-
навчі органи. Районні та обласні ради є орга-
нами місцевого самоврядування, які пред-
ставляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ та міст. Значні розміри і 
рівнинний характер більшості території У. 
зумовлюють різноманітність її природних 
умов і ресурсів, що сприяють рівномірному 
розміщенню виробництва та діяльності на-
селення. Народ но-господарський комплекс 
країни включає такі види промисловості, як 
важке машинобудування, чорна та кольоро-
ва металургія, суднобудування, виробництво 
автобусів, легкових та вантажних автомобі-
лів, тракторів та іншої сільськогосподар-
ської техніки, тепловозів, верстатів, турбін, 
авіаційних двигунів та літаків, обладнання 
для електростанцій, нафтогазової та хімічної 
промисловості тощо. У. є одним із найбіль-
ших виробників електроенергії. Вирізняють-
ся галузі економіки з високим технологіч-
ним рівнем розвитку (виробництво ракето-
носіїв, супутників та обладнання для 
дослідження космосу, військової техніки). 
Держава входить до числа провідних 
мінерально-сировинних держав світу. За за-
пасами і видобутком залізних, марганцевих, 
титано-цирконієвих руд, багатьох видів не-
металічної сировини У. в кінці XX ст. займа-
ла провідне місце серед країн СНД, Європи і 
світу. Газотранспортна система У. має гео-
стратегічне значення, як “газовий міст” між 
великими газодобувними регіонами Росії та 
Заходом. У. — світська держава, в якій церк-
ва відділена від держави і школи. Конститу-
ція У. гарантує громадянам свободу совісті 
та свободу віросповідання. На території кра-
їни проживають понад 100 національностей. 
Українці складають більше 77,8 % населен-
ня, росіяни — близько 17 %, румуни і молда-
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вани — близько 0,8 %. Згідно з Конституці-
єю У. держава сприяє консолідації та розвит-
ку української нації, її історичної свідомості, 
традицій і культури, а також розвитку етніч-
ної, культурної, мовної та релігійної само-
бутності всіх корінних народів і національ-
них меншин України. В У. існує єдине грома-
дянство. Державною мовою є українська.

Україна. Геоекономічний код (Г. к. 
У.). Аналіз української зовнішньополітичної 
діяльності свідчить про певне підвищення її 
активності за відсутності змін в орієнтирах. 
Поряд з тенденцією “динамізації” з’являю-
ться ознаки зростання змістовності завдань. 
Особливо це стосується європейського вимі-
ру. Досить активно опрацьовуються також 
південно-східний — Кавказ, Центральна Азія 
(участь у ГУУАМ), північний — країни Бал-
тії (участь у Раді держав Балтійського моря 
(РДБМ) та південний — країни басейну Чор-
ного моря (участь в ЧЕС) напрями. Набуває 
дедалі більшої конкретики ідея поєднання 
північного і південного напрямів співробіт-
ництва в межах моделі Балто-Чорноморської 
Співдружності (БЧС). Однак процес утвер-
дження міжнародного авторитету України, 
підвищення її ролі та місця в міжнародних 
відносинах залишається поки що “в’язким”. 
Подолати таку обмеженість, як доводить сві-
товий досвід, можна через “зосередження” 
або акумуляцію можливостей для розв’я-
зання тих визначальних завдань, виконання 
яких забезпечується наявним ресурсним по-
тенціалом. Г. к. У. формувався під впливом 
історичних, культурних традицій у держав-
ному управлінні і самоврядуванні (братство, 
козаче само упра влін ня) за поширення євро-
пейських тенденцій у міському самовряду-
ванні (магдебурзьке право). Природні, клі-
матичні й географічні умови позначилися на 
способі господарювання і формах господар-
ського волевиявлення (одноосібність за до-
мінантної ролі громади). За роки перебуван-
ня України у складі різних імперій (Росій-
ської, Австро-Угорської) геоекономічний 
код зазнав суттєвих модифікацій із руйну-
ванням приватновласницької ініціативи і 
підприємливості. Структура економіки, як і 
підготовка (винищення) трудових ресурсів, 
формувалася під впливом задоволення ім-
перських інтересів Росії. Внутрішній ринок 
України, виробнича і соціальна інфраструк-
тури перебувають у перманентному дефіциті 
інвестицій. Добровільно взяті зовнішні й 
внутрішні зобов’язання (ядерні роззброєн-
ня, закриття ЧАЕС, відмова від участі у важ-
ливих зарубіжних комерційних проектах, 
скорочення виробництва низки сільськогос-

подарської та іншої продукції) не знайшли 
підтримки (насамперед фінансової) з боку 
гарантів (США, ЄС, Росія). Майже тотальна 
залежність України, наприклад, від можли-
востей експорту (м’ясо-молочної та іншої 
продукції) в Росію та імпорту (газ, нафта) з 
Росії в Україну є свідченням деструктивної 
державної політики України, як і структури 
економіки. Дефіцит повноцінного економіч-
ного, енергетичного, інформаційного, тери-
торіального, фінансового, культурно-духов-
ного суверенітету вкрай негативно впливає 
на відтворення Г. к. У.

Українізація — процес відродження 
української мови, впровадження її вживання 
в усі сфери. У широкому розумінні У. являє 
собою відновлення ролі української мови та 
культури на історичних українських терито-
ріях, втрачених унаслідок дискримінаційних 
по відношенню до них дій (напр., русифіка-
ції, полонізації, румунізації тощо), і забезпе-
чення розвитку української мови та культу-
ри як рівноправних складових світової циві-
лізації. У. й відповідна політика пов’язані 
насамперед з діяльністю Української Цен-
тральної Ради. У резолюції від 22 квітня 
1917 р. УЦР визначила У. як всеосяжний 
процес усього національного, державотвор-
чого, політичного, соціально-економічного і 
духовного розвитку українського народу, 
спрямований на відновлення достойного 
місця українського народу серед інших на-
цій, його вільний і всебічний розвиток, від-
родження і розбудову національної держав-
ності, захист соборності українських земель, 
демократизацію всього суспільного життя, 
піднесення культури, вирішення гострих 
соціально-економічних проблем в інтересах 
як корінного етносу, так і всього населення 
України. У радянській і пострадянській істо-
ріографії існує дві версії процесу У. Перша з 
них: У. за рахунок коренізації, тобто підго-
товки у національних регіонах кадрів з ко-
рінної національності та залучення їх до со-
ціалістичного будівництва. Друга версія: 
сутність У. слід тлумачити не як прагнення 
зробити радянську владу рідною для корін-
ної національності, а як прагнення за будь-
яку ціну вкорінити радянську владу в будь-
якому регіоні. В Україні ж — понад усе, 
оскільки українська нація апріорі воліла 
лише національної влади. Радянська влада 
здійснювала політику У. для того, щоб зро-
бити свою присутність в Україні більш толе-
рантною, неокупаційною для українців. У 
цьому вузькому розумінні курс на У. збігав-
ся з політикою українських національних 
урядів, тобто У. ставала чинником дерусифі-
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кації суспільного життя — політичного, соці-
ального, культурного, мовного. У. державної 
політики. XII з’їзд РКП(б) проголосив курс 
на У. важливим завданням партії і держави. 
У ранг державної політики вона була введе-
на спільною постановою ВУЦВК УСРР від 
1 серпня 1923 р., cеред складових частин 
якої: виховання населення в дусі розуміння 
своєї національної належності; заохочуван-
ня національних меншин, у тому числі ро-
сійського населення України до знайомства 
з українською історією, культурою, мовою; 
У. компартійно-радянського апарату і всього 
суспільного життя; У. господарського і 
науково-технічного життя; У. великих міст і 
промислових центрів; опанування робітни-
чим класом укр. мови і культури; У. освіти і 
культурно-освітньої справи; сприяння роз-
виткові всіх галузей української культури; 
забезпечення національно-культурних ін-
тересів українців, які проживали в інших 
республіках; у перспективі — об’єднання з 
Україною суміжних земель з українською 
більшістю населення. Представники націо-
нальної інтелігенції, які в минулому будува-
ли демократичну державність свого народу, 
дістали можливість застосувати свої сили в 
умовах радянської України. Було досягнуто 
важливих результатів у багатьох сферах 
освіти, науки, мистецтва і літератури. Од-
ним із головних напрямів У. стало розши-
рення сфери вживання української мови в 
державному житті. З серпня 1923 р. для дер-
жавних чиновників і партійних функціоне-
рів почали організовуватись курси україн-
ської мови. У 1925 р. було введене обо-
в’язкове вживання української мови в 
державному діловодстві. Паралельно зроста-
ла кількість українців у партійно-держав-
ному апараті. Одним із найголовніших на-
слідків У. було витворення нових україн-
ських державно-партійних, господарських 
та культурних еліт. Якщо національні кому-
ністи виступали керівними кадрами політи-
ки У., то армія виконавців рекрутувалася пе-
реважно з української інтелігенції. У. освіти. 
Рушійною силою У. системи освіти був 
М. Скрипник — голова комісаріату освіти з 
1927 по 1933 роки. Працюючи з майже одер-
жимою заповзятістю, він домігся того, що в 
кульмінаційному для У. 1929 р. понад 80 % 
загальноосвітніх шкіл і 30 % вищих навчаль-
них закладів проводили навчання виключно 
українською мовою, а 97 % українських ді-
тей навчалися рідною мовою. Найбільш вра-
жаючих успіхів досягли Ради в ліквідації не-
письменності. Ради приділяли велику увагу 
шкільництву. З ідеологічної точки зору, щоб 

слугувати зразком нового ладу, радянське 
суспільство мало бути освіченим; більше 
того, освічене населення збільшувало вироб-
ничий потенціал і міць держави; і нарешті, 
освіта надавала чудові можливості прищеп-
лювати новим поколінням радянські ціннос-
ті. Тому радянські педагоги обстоювали не-
обхідність пов’язувати освіту з прищеплен-
ням людині комуністичних цінностей та 
ідеології. Згодом у школах було запровадже-
но програми, у яких особливого значення 
надавалося поєднанню праці й навчання, ко-
лективному навчанню й технічній освіті. 
Водночас до другорядних було віднесено 
класичні та гуманітарні дисципліни й ціл-
ком заборонено вивчення основ релігії. Ве-
ликих змін зазнала також вища освіта. Уні-
верситети було реорганізовано в численні 
інститути народної освіти, які готували спе-
ціалістів для керівництва робітничою силою. 
Недовіра до старих спеціалістів, відбір ка-
дрів за класовою ознакою, масові репресії 
призвели до руйнування інтелектуальної і 
моральної спадкоємності української інтелі-
генції. У. науки. 1920-ті рр. стали періодом 
відродження науки й особливо українознав-
ства, який за масштабами можна порівняти з 
літературним ренесансом. Українські націо-
нальні уряди, прагнучи продемонструвати 
свою прогресивність, засновували наукові 
установи, сприяли розвиткові науки. У 
1919 р. вони не лише відродили створену в 
Києві урядом Скоропадського Академію 
наук, а й навіть оголосили її своїм дітищем. 
Протягом кількох наступних років Академія 
з її філіями (за винятком університетів) зба-
гатилася новими дослідницькими осередка-
ми. Вчені дістали відносну свободу для про-
ведення досліджень, публікації своїх погля-
дів і підтримання контактів із зарубіжними 
колегами. З переходом до політики У. укра-
їнські комуністи, що керували міністерством 
освіти, зробили спробу переконати багатьох 
провідних учених, які під час громадянської 
війни виїхали за кордон, повернутися на 
батьківщину. Завдяки цьому в 1924 р. повер-
нувся до Києва патріарх української науки 
Михайло Грушевський, який став новим 
членом Академії та розпочав систематичне 
дослідження української історії. Першим 
президентом Академії став славетний уче-
ний Володимир Вернадський. Однак своїм 
розвитком Академія значною мірою завдя-
чувала й невтомним зусиллям її віце-
президента Сергія Єфремова і вченого се-
кретаря Агатангела Кримського. Із трьох 
секцій Академії — історико-філологічної, 
фізико-математичної та суспільно-еконо-
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мічної — найдинамічнішою та найважливі-
шою була перша, у якій провідна роль нале-
жала М. Грушевському. Вона складалася з 
десятків кафедр, комісій та комітетів, що за-
ймалися систематичним вивченням багатьох 
аспектів української історії, літератури та 
мови. До видатних членів цієї секції, крім 
М. Грушевського, належали історики Дми-
тро Багалій, Михайло Слабченко, Олек-
сандр Оглоблин і Йосип Гермайзе, літерату-
рознавці Сергій Єфремов та Володимир 
Перетц, етнограф Андрій Лобода, мисте-
цтвоз навець Олексій Новицький і сходозна-
вець Агатангел Кримський. У суспіль но-
економічній секції в галузі історії україн-
ського права працював Микола Василенко; 
першим дослідником економічної географії 
України став Костянтин Воблий. У фізико-
мате матичній секції працювали такі видатні 
вчені зі світовими іменами, як математик 
Дмитро Граве, фізик Микола Крилов, хіміки 
Лев Писаржевський та Володимир Кістяків-
ський. У. культури. Термін “національне від-
родження”, яким характеризуються 20-ті рр., 
найбільш яскраво ілюструється великими 
досягненнями у сфері літератури та мисте-
цтва. Творчий злет, започаткований народ-
ною революцією, продовжився і поширився 
внаслідок широкомасштабної У. До літера-
тури і мистецтва тягнулися маси людей, се-
ред них народжувалися яскраві таланти, 
вони знаходили сприятливі умови для роз-
витку. Атмосфера активного новаторського 
пошуку і вільного обміну ідеями сприяла 
виявленню талановитої молоді та популяри-
зації її творчості. Період У. був часом розкві-
ту різних літературних угруповань, до них 
входили відомі літератори Василь Еллан-
Блакитний, Микола Хвильовий, Павло Ти-
чина, Володимир Сосюра, Микола Бажан, 
Микола Куліш, Юрій Яновський, особливо 
високою майстерністю вирізнялася група 
неокласиків — Микола Зеров, Михайло 
Драй-Хмара, Максим Рильський, Юрій 
Клен (Бургардт), Павло Филипович. У 
1918 р. було засновано Український театр 
драми та опери, Українську державну капелу 
під проводом О. Кошиця, Державний сим-
фонічний оркестр. Помітною стала творчість 
нового драматичного театру ім. І. Франка, 
який очолював Гнат Юра, колективу авангар-
дистів-реформаторів театру “Березіль” на 
чолі з Лесем Курбасом, відомих виконавців 
О. Мартиненка, Г. Борисоглібської. У 1922 р. 
виникло перше в Україні музично-творче 
об’єднання — Товариство ім. Леонтовича. У 
ньому згуртувалися молоді композитори 
М. Вериківський, П. Козицький, Г. Верьовка, 

Х. Ревуцький та ін. У березні 1922 р. було 
створене Всеукраїнське фотокіноуправління 
(ВУФКУ). Влада приділяла велику увагу 
розвитку кіномистецтва зважаючи на його 
пропагандистське значення. У 1927 р. були 
виділені великі кошти на створення найбіль-
шої тоді в Європі Київської кіностудії. Завдя-
ки діяльності Центральної Ради у Києві на-
прикінці 1917 р. було відкрито Українську 
академію мистецтв, яка об’єднала видатних 
художників. Серед художніх колективів най-
більш помітними були Товариство ім. К. Кос-
танді (Одеса, 1922), “Асоціація художників 
Червоної України” (АХЧУ). За десять років 
У. українці перетворилися на повноцінну, 
консолідовану націю. Багато істориків нази-
вають цей період культурною революцією або 
часом національного відродження України.

Українська всесвітня координаційна 
рада (УВКР) — міжнародна громадська ор-
ганізація, заснована в 1992 р. Всесвітнім фо-
румом українців, який відбувся у Києві. Ді-
яльність її спрямована на згуртування світо-
вого українства щодо розбудови незалежної 
соборної правової демократичної Української 
держави задля піднесення авторитету Украї-
ни, поглиблення процесів духовного відро-
дження, збереження національної ідентич-
ності українців у країнах їх проживання. 
Спільно з громадськими орга ні за ціями, твор-
чими спілками, державними закладами та 
представниками світового громадянства 
УВКР використовує такі форми, як конфе-
ренції, конгреси, симпозіуми, брифінги, збо-
ри тощо. УВКР сприяє створенню нових гро-
мадських організацій, благодійних фондів, 
виставок, бібліотек, об’єднанню представни-
ків ділових кіл тощо, надає гуманітарну допо-
могу дитячим організаціям, навчальним за-
кладам, видає і розповсюджує українську лі-
тературу.

Український союз промисловців і 
підприємців (УСПП) — всеукраїнська неу-
рядова громадська організація. УСПП 
об’єднує суб’єкти підприємницької діяль-
ності всіх форм власності, громадські органі-
зації з метою сприяння проведенню еконо-
мічних реформ та захисту інтересів вітчиз-
няних товаровиробників, розвитку вільного 
підприємництва і конкуренції, прогресивних 
техно  логій, малого та середнього бізнесу, 
входження України у світовий ринок. УСПП 
має регіональні відділення, галузеві та гро-
мадські організації в усіх обласних центрах, 
Києві і Севастополі. УСПП є членом Міжна-
родного конгресу промисловців і підприєм-
ців, Міжнародної організації працедавців. 
УСПП утворено у березні 1992 р.
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Український центр ділових зв’язків 
(УЦДЗ) — товариство з обмеженою відпові-
дальністю. Засновники — Торгово-про-
мислова палата України, Українська спілка 
промисловців і підприємців, Спілка підпри-
ємців в агропромисловому секторі. Асоціа-
ція підтримки розвитку підприємництва в 
Україні “Єднання”, Акціонерні товариства 
“Укрімпекс”, “Укрінбуд”, “Українські інвес-
тиції”. УЦДЗ заснований у 1994 р. Мета — 
сприяння розвитку бізнесу в Україні та спів-
робітництва між українськими та іноземними 
компаніями, інформаційна та консу льтаційна 
підтримка малих і середніх підприємств. 
Види послуг: налагодження ділових контак-
тів та співробітництва між українськими та 
іноземними підприємствами малого і серед-
нього бізнесу, надання комерційної інформа-
ції, пошук партнерів, каналів збуту, надання 
правничих послуг, дослідження ринку, орга-
нізація семінарів, ділових місій, організація 
професійного навчання в Україні та за кор-
доном. Пріоритетні напрями: інформаційні 
та консультаційні послуги для малих і серед-
ніх підприємств. 

Українські товари — товари:
а) які повністю отримані (вироблені) на 

митній території України та які не міс-
тять товарів, ввезених із-за меж мит-
ної території України. Товари, повніс-
тю отримані (вироблені) на митній те-
риторії України, не мають митного 
статусу українських товарів, якщо 
вони отримані (вироблені) з товарів, 
які не перебувають у вільному обігу на 
митній території України;

б) ввезені на митну територію України та 
випущені для вільного обігу на цій те-
риторії;

в) отримані (вироблені) на митній тери-
торії України виключно з товарів, за-
значених у підпункті “б”, або з товарів, 
зазначених у підпунктах “а” і “б” цього 
пункту.

Ультимативний — рішучий, категорич-
ний, беззаперечний, обов’язковий до вико-
нання, здійснення, що має характер ультима-
туму.

Ультиматум — 1) у широкому розумін-
ні — рішуча, категорична вимога, супрово-
джувана погрозами; 2) у міжнародних відно-
синах — дипломатична нота уряду однієї 
країни урядові іншої з погрозливою вимо-
гою про виконання у певний строк тих чи ін-
ших дій або утримання від них. Невиконан-
ня У. може призвести до розірвання дипло-
матичних відносин, репресивних санкцій, а 
також до війни.

Ультимо (лат. ultimo — останній, край-
ній) — термін, що означає останній день мі-
сяця, кварталу або року; останній робочий 
день певного періоду, який встановлюється 
як термін виконання раніше укладеної угоди 
з товарними і фондовими цінностями; гра-
ничний термін виконання зобов’язань. У ді-
ловій кореспонденції У. застосовується для 
позначення будь-якого минулого періоду, 
частіше місяця. У. може називатися також 
днем ліквідації термінового контракту.

Ультра... — префікс, що означає “над”, 
“за межами”, “надто” (напр., ультрамодний, 
ультралівий).

Ультра вірес (лат. иltra vires — понад 
можливості) — діяльність, що виходить за 
межі наданих повноважень.

Умисел — навмисність; у праві — одна з 
форм вини.

Уміння — здатність належно виконувати 
певні дії, заснована на доцільному викорис-
танні людиною набутих знань і навичок. 
Формуванню У. сприяє розуміння суб’єктом 
взаємозалежності мети діяльності, умов і за-
собів її досягнення, знання правильної по-
слідовності дій та операцій, а також можли-
вість контролювати доцільність своїх дій у 
процесі їх виконання.

Умови договору, умови контракту — 
умови, погоджені сторонами між собою до 
укладення договору і внесені в його текст, 
що в подальшому регулюють відносини сто-
рін, відбивають взаємні вимоги, права і 
зобов’язання.

Умови загальні — положення контрак-
ту, що визначають права та обов’язки сторін 
при виконанні підготовчих робіт: розробці 
проекту, організації поставок устаткування 
та інші загальні умови контракту.

Умови платежу — умови, що визнача-
ють обсяг, форму, строки, місце платежу за 
контрактом.

Умови поставок — умови, що визнача-
ють способи транспортування, форми пере-
дання та оплати поставлених товарів, спосо-
би страхування, строки поставок, відпові-
дальність за збереження товарів.

Умови праці — комплекс факторів, що 
характеризують виробничу ситуацію (умо-
ви) на робочих місцях і є важливою складо-
вою життєвого рівня населення. У. п. охоп-
люють такі чотири групи факторів: склад-
ність роботи (фізичне чи розумове 
навантаження, інтенсивність праці, темп ро-
боти тощо), стан зовнішнього середовища 
(температура, чистота повітря, рівень освіт-
лення, шум, вібрація тощо), режим праці й 
відпочинку (змінний, погодинний, тижне-
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вий, річний), географічні фактори (на морі, 
у високогірних районах, важкодоступних 
місцях).

Умови ринок в руки — передбачені 
контрактом особливі умови взаємних дого-
вірних сторін, за якими постачальник комп-
лексного обладнання зобов’язаний разом із 
завершенням об’єкта і його виробничим пус-
ком забезпечити ринок збуту продукції да-
ного об’єкта.

Умови торгів — система засад, правил, 
норм, за якою відбувається продаж-купівля 
матеріальних цінностей на торгах. У. т. міс-
тяться у відповідних нормативно-правових 
документах (тендерах), у яких зазначаються 
місце і час проведення торгів, умови і вар-
тість участі, правила представлення предме-
тів продажу, їх найменування, товарознавчі 
й технічні параметри, умови платежів тощо.

Умови торгівлі — один із важливих 
розділів зовнішньоекономічних торговель-
них контрактів — динаміка цін відповідно до 
зміни кон’юнктури світового ринку, змін 
пропорцій співвідношень експортних та ім-
портних цін для встановлення обумовленої 
зацікавленості сторін контракту у подаль-
шому співробітництві.

Умовивід — спосіб логічного зв’язку ви-
словлювань, за допомогою якого з наявних 
положень (засновків) можна одержати нове 
положення (висновок) й оцінювати його іс-
тинність за істинністю засновків.

Умовна покупка — покупка з правом 
повернення купленого товару.

Умовна угода — вид угоди, умови якої 
дають право одній зі сторін відмовлятись від 
виконання своїх зобов’язань, сплативши 
другій стороні певну грошову суму, що нази-
вається премією.

Умовне звільнення від оподаткуван-
ня митними платежами — звільнення від 
сплати нарахованого податкового зобов’я-
зання у разі поміщення товарів у митні ре-
жими, що передбачають звільнення від опо-
даткування митними платежами за умови 
дотримання вимог митного режиму.

Умовні вклади — депозити, внесені ін-
шою особою на ім’я вкладника з умовою роз-
поряджатися сумою вкладу при настанні об-
ставин, зазначених під час відкриття рахун-
ку. До цього вкладник може використати 
кошти депозиту тільки за письмовим дозво-
лом особи, яка внесла вклад. Умови повинні 
відповідати закону. Змінювати їх може осо-
ба, що фінансувала вклад, якщо вкладник не 
надав документів про виконання умов, а та-
кож у разі смерті вкладника до здійснення 
умов.

Умовні рахунки — рахунки, на яких об-
ліковуються умовні вклади, а також рахун-
ки, за якими гроші виплачуються не в день 
вимоги, а через певний час (кілька днів). 
Проценти, що нараховуються за цими ра-
хунками, встановлюються, як правило, на 
більш високому рівні, ніж за онкольним ра-
хунком.

Умовно-безмитне ввезення — ввезен-
ня в країну товарів або інших предметів без 
обкладення їх митом, зборами, що сплачу-
ються у зв’язку з імпортом за умови повер-
нення цих предметів за кордон в установлені 
строки (напр., демонстраційні зразки това-
рів, експонати виставок тощо).

Умовно-постійні витрати — витрати 
підприємств на виробництво продукції, які 
мають слабко виражену залежність від обся-
гів продукції, що виробляється (див. “Витра-
ти умовно-постійні”).

Умогляд — здатність до теоретичних 
узагальнень, а також до абстрактних мірку-
вань про уявні чи вигадані предмети, дії, до 
висновків з теоретично сприйнятливих 
принципів (напр., у формалізованих аксіо-
матичних системах, оцінці соціально-еконо-
мічних положень, подій тощо).

Уникнення податків — легальний шлях 
зменшення податкових зобов’язань, заснова-
ний на використанні законодавчо наданих 
можливостей у сфері податкового законодав-
ства, шляхом зміни своєї діяльності.

Уні... — у складних словах означає “єди-
но”, “одно” (напр., унітарний, уніформа).

Універмаг — велике підприємство роз-
дрібної торгівлі з широким асортиментом 
непродовольчих, а іноді й продовольчих то-
варів (універсальний магазин). В У. товари 
групують за споживчими ознаками чи за 
принципом комплексного споживання това-
рів (напр., “Товари для жінок”, “Товари для 
чоловіків”, “Все для дому” тощо). Для по-
купців в У. створюють виставочні та демон-
страційні зали, відділи замовлень, розкрою 
тканин, оформлення продажу товарів у кре-
дит, довідкове бюро та інші послуги. Перші 
У. з’явилися в Україні наприкінці XVIII ст. у 
Києві та Львові.

Універсал — 1) розпорядчий акт адміні-
стра тивно-політичного (загальнодержавно-
го) характеру. Акт влади, який доводить до 
загального відома певну постанову, політич-
не рішення чи надання привілеїв. В Україні 
У. видавали гетьмани, особи з генеральської 
чи полкової старшини. Вони стосувалися 
військових справ (оголошення походу, сто-
рожової служби), земельних справ (підтвер-
дження землеволодіння, роздача маєтнос-
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тей), призначення на урядові пости, надання 
особистих або групових привілеїв (напр., 
містам), стягнення податків, зовнішньої по-
літики. У. укладався в гетьманській або пол-
ковій канцелярії і містив у вступі імена тих, 
хто видавав і кому видано. Іноді У. виголо-
шувалися прилюдно на площах чи в церк-
вах. Пізніше назву У. надано і деяким полі-
тичним документам: зверненням до народу 
із закликом до визвольної боротьби тощо. У 
1917–1918 рр. Українська Центральна Рада 
назвала універсалами свої головні державно-
політичні акти; 2) людина, що має різнобічні 
знання, професійні навички.

Універсальна євронота — аналог “гло-
бальної” євроноти, яка вирізняється тим, що 
інвесторам видаються свідоцтва на пред’яв-
ника.

Універсальний акциз — непрямий по-
даток, що встановлюється як надвишок до 
загального обороту реалізації товарів за єди-
ною чи кількома ставками. У. а. може бути у 
формі податку з обороту, податку на додану 
вартість, податку з продажу.

Універсальний набір команд — пов-
ний набір команд, що включає усі інструкції, 
допущені на даній ЕОМ.

Універсальні банки — кредитні уста-
нови, що здійснюють усі основні види бан-
ківських операцій (депозитні, кредитні, фон-
дові, інвестиційні, довірчі, розрахункові) та 
надають банківські послуги всім клієнтам 
незалежно від галузевої належності.

Універсальні біржі — біржі, що торгу-
ють найрізноманітнішими товарами.

Універсам — універсальний магазин 
широкого профілю, що торгує продовольчи-
ми і непродовольчими товарами.

Університет — вищий навчальний за-
клад, що об’єднує у своєму складі низку фа-
культетів для підготовки фахівців високої 
кваліфікації з точних (природничих) і гума-
нітарних наук.

Унікальний — єдиний, винятковий, рід-
кісний, неповторний.

Унікальний документ — особливо цін-
ний документ, який не має собі подібних за  
інформацією, що міститься в ньому, і його 
зовнішніми ознаками, незамінний при втраті 
з погляду його значення й (або) автографіч-
ності.

Унікум — 1) єдиний у своєму роді пред-
мет, що був створений (або зберігся) в єди-
ному примірнику, рідкісна річ; 2) перенос-
но — єдина, унікальна людина; дивак.

Уніон — союз, об’єднання, спілка.
Уніонізм — прагнення до об’єднання, 

злиття, спільності.

Унісон — 1) одночасне звучання двох 
або кількох звуків на одній висоті й однако-
вих звуків у різних октавах; 2) переносно — 
потурати комусь, сліпо виконувати щось, на-
слідувати або підтримувати когось.

Унітаризм (фр. unitarism від лат. 
unitas — єдність) — одна з двох форм терито-
ріальної організації держави. Держава вва-
жається унітарною, якщо більшість частин 
цієї держави не має статусу державного 
утворення.

Унітаризм у теоріях моделювання 
посадових обов’язків — таке планування 
виробничих процесів, яке спонукає праців-
ника досягати кращих показників. Увагу зо-
середжено на індивіді; ігноруються група й 
ширша організація, а також участь профспі-
лок і працівників в ухваленні рішень.

Унітарна держава — просте за скла-
дом, єдине цільне державне утворення, що 
складається з адміністративно-терито ріа-
льних одиниць (департаменти, провінції, 
округи, області, кантони тощо), які не мають 
будь-яких суверенних прав і підпорядковані 
центральним органам влади та місцевим 
представницьким органам. В У. д. з багатона-
ціональним складом населення можливе пе-
ретворення окремих адміністративних оди-
ниць у вигляді автономії. Як правило, в У. д. 
є тільки одна конституція, одне громадян-
ство, одна система вищих органів державної 
влади.

Унітарний — єдиний, той, що становить 
єдине ціле, неподільний (напр., унітарна 
держава).

Унітарний податок — форма корпора-
тивного податку в окремих штатах США, 
яким обкладаються міжнародні компанії, що 
діють під юрисдикцією даного штату. Пода-
ток нараховується з урахуванням не лише 
загальних прибутків, отриманих корпораці-
єю в усьому світі, а й доходів від продажу і 
наявного основного капіталу у даному штаті.

Уніфікація — встановлення однаковості 
складу і форм управлінських документів, що 
створюються в процесі здійснення однотип-
них управлінських функцій і завдань. Сут-
ністю У. є впровадження у практику типових 
(стандартних) текстів або їх частин (елемен-
тів), які значно полегшують та прискорюють 
практичну роботу щодо підготовки докумен-
та, а також є доцільними з погляду розумо-
вого сприйняття тексту.

Уніфікація документів — приведення 
до єдиної форми документів, що забезпечує 
використання їх під час оформлення одно-
рідних операцій у різних господарствах, на 
різних підприємствах, в організаціях і уста-
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новах (напр., виписування рахунку — пла-
тіжної вимоги, касових прибуткового і ви-
даткового ордерів, авансового звіту тощо).

Уніфікація обліку — ведення обліку на 
підприємствах за єдиною методологією, єди-
ними формами облікових реєстрів і типовим 
планом рахунків.

Уніфіковані системи документації — 
1) комплекс взаємопов’язаних документів, 
побудований за єдиними правилами та вимо-
гами, що використовуються при оформленні 
однорідних операцій у різних установах; 
2) системи, що створюються на базі 
комплекс ного вирішення проблем проекту-
вання та упорядкування документаційних 
потоків, уніфікації і стандартизації форм усіх 
носіїв інформацій, що належать обробці за 
допомогою засобів обчислювальної техніки.

Уніформа — 1) єдина, визначена для 
всіх форма (одяг, взуття); 2) фірмовий одяг.

Унія (від лат. — єднання). Існують дві 
форми У.: церковна та державна. Церковна 
У. означає об’єднання двох або більше цер-
ков на принципах верховенства однієї з них 
при збереженні іншими своєї обрядовості. 
Прийнято розглядати У. як союз різних 
християнських церков на умовах визнання 
верховенства римського папи (католицької 
церкви). На основі У. виникли всі католиць-
кі церкви східного обряду — церкви, які відо-
кремились від різних гілок східного христи-
янства. У наш час існують кілька католиць-
ких церков східного обряду — маронітська, 
греко-римська, халдейська, армяно-католи-
цька, копто-католицька, сирійсько-католи-
цька тощо. Більшість прихильників цих 
церков мешкає у країнах Близького Сходу. 
Найбільш впливова уніатська церква в 
Україні — це Українська греко-католицька 
церква, яка була утворена у 1596 р. в резуль-
таті прийняття Брестської У. і остаточно 
сформована у 1700 р. Більшість прихильни-
ків цієї церкви мешкає у західних районах 
України. У1946 р. радянська влада заборони-
ла діяльність греко-католиків, звинувачу-
ючи діячів церкви, насамперед митрополита 
А. Шептицького та його оточення, у співпра-
ці з фашистами. Репресії проти служителів 
церкви та віруючих призвели до загострення 
суспільно-політичних відносин у цьому 
регіо ні. Фактично церква перейшла на неле-
гальне становище. І лише в кінці 80-х — на 
початку 90-х рр. ХХ ст. Українська греко-
католицька церква відновила свою 
діяльність, маючи підтримку більше 5 млн 
віруючих. Кілька десятків віруючих греко-
католиків мешкають у Білорусії і є паствою 
Білоруської греко-католицької церкви. Дер-

жавна У. — об’єднання країн на основі дого-
ворів або персональних домовленостей ліги 
правлячими колами країн. Найвідомішими є 
Польсько-литовська У. (1368–1660 рр.), яка 
призвела до об’єднання Польщі та Литви в 
єдину державу — Річ Посполиту, до складу 
якої входили українські землі; Англо-
гонноверська (1714–1848 рр.), яку підписа-
ли представники англійської та німецької 
сторін; Шведсько-норвезька (1814–
1905 рр.), яка об’єднала дві країни, а також 
Австро-Угорська У. (1867–1918 рр.), яка 
призвела до появи Австро-Угорської імперії. 
У редакції Литовського статуту 1566 р. за-
кріплювалась норма про зрівняння в правах 
шляхти з князями. Проте таке зрівняння 
суттєво відрізнялось у Литві та Польщі. 
Українська шляхта підтримувала об’єднання 
Литви й Польщі, сподіваючись у такий спо-
сіб здобути для себе більше привілеїв. У 
житті тогочасної України особливе місце по-
сідав рід Острозьких: Костянтин Острозь-
кий та його молодший син Василь залиша-
лися символом самобутності Русі-України. 
На соціально-економічний розвиток Украї-
ни XV — першої половини XVII ст. визна-
чальний вплив справила зміна економічної 
ситуації в Європі. Значно зросли ціни на ху-
добу і збіжжя. Розвиток внутрішнього ринку 
і зовнішніх економічних зв’язків істотно 
вплинув на сільське господарство. З XV ст. 
магнати і шляхта почали розширяти свої 
орні землі. Протягом XV–XVI ст. економіка 
Галичини, Волині та Поділля поступово пе-
реорієнтувалась на потреби зовнішнього 
ринку, який потребував дедалі більше дере-
вини й продукції промисловості та сільсько-
го господарства. Відбувалась інтенсифікація 
сільського господарства за рахунок організа-
ції фільварків, зростання панщини й обеззе-
мелення селянства. Фільваркова реформа 
перетворила Україну на годувальницю Єв-
ропи. Одержувані кошти вкладалися в еко-
номіку Литви й Польщі, зростали польські 
міста, а Україна перетворювалася на сиро-
винний придаток. Поширення фільварково-
го господарства супроводжувалося скоро-
ченням селянських наділів і поступовим за-
кріпаченням селянства. Значна частина 
українського селянства на півдні і південно-
му сході продовжувала зберігати особисту 
свободу. Грабіжницькі напади з Криму татар 
з другої половини 90-х рр. XV ст. стали що-
річними. Невеликі загони шляхетської вар-
ти не могли протидіяти татарським ордам. 
Термінового зміцнення потребували замки в 
Каневі, Черкасах, Звенигородці, Вінниці, 
Брацлаві. Непевне внутрішнє становище 
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Литви вимагало від її владних кіл суттєвих 
змін. Крім того, існують т. зв. У. держав для 
проведення спільних дій у галузі митної по-
літики. Перші митні У. склалися у ХІХ ст. 
Однією з перших була У. між Францією та 
Монако (1865 р.). У ХХ ст. митні союзи ста-
ли досить поширеним явищем. У 1947 р. 
було підписано генеральну угоду про торгів-
лю й тарифи (ГАТТ), пізніше ЄАВТ — Євро-
пейська асоціація вільної торгівлі. Цей до-
свід було використано пізніше для утворен-
ня подібних союзів в Африці та Азії.

Унія митна — 1) спільна митна терито-
рія з єдиним зовнішнім митним тарифом; 
У. м. створюється для усунення перешкод у 
відносинах між країнами, що входять до 
митного союзу, і для проведення політики 
колективного протекціонізму в межах цього 
союзу; 2) митний союз.

Унція — 1) вагова одиниця (27 г) і рим-
ська монета. У середні віки — лічильно-
грошова одиниця, що становила 20 динаріїв; 
2) тройська У. — сучасна вагова одиниця зо-
лота та інших дорогоцінних металів, дорів-
нює 31,1 г. (див. також “Тройська унція”).

Уолт-стрит — 1) всесвітньовідома вули-
ця в Нью-Йорку, на якій розташовано фон-
дову біржу, найбільші банки; 2) переносно — 
фінансова олігархія США.

Уорант — свідоцтво, що видається влас-
никові про одержання на зберігання товарів 
із зазначенням ваги, кількості місць, якості і 
кількості товарів.

Уош — форма розрахункової угоди в 
ранній період діяльності бірж. Згідно з та-
кою угодою розрахунки за продані і куплені 
товари між брокерами здійснювались плате-
жами у вигляді різниці між вартістю покуп-
ки і продажу.

Уош-аут — проведення розрахунків за 
контрактами, здійснених розрахунковою па-
латою шляхом взаємозаліку вимог при ра-
хунках чистої позиції брокера.

Упаковка, пакування — певний мате-
ріал (папір, картон, фольга, тканина, полі-
етилен, пластик), обшивка, тара та ін., у який 
упаковують товари. Витрати на пакування 
враховуються при плануванні випуску про-
дукції.

Упакування даних — розміщення 
структури даних у пам’яті або при переданні 
по лінії зв’язку, коли кожному її елементу 
виділяється мінімально необхідне число 
розрядів.

Уповноважена особа (представ-
ник) — особа, яка на підставі договору або 
належно оформленого доручення, виданого 
декларантом, наділена правом вчиняти дії, 

пов’язані з проведенням митних формаль-
ностей, щодо товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення від імені декла-
ранта.

Уповноважена особа банку — особа, 
яка на підставі статуту чи угоди має повно-
важення представляти банк та вчиняти від 
його імені певні дії, що мають юридичне зна-
чення.

Уповноважена особа Фонду — пра-
цівник Фонду, який від імені Фонду та в ме-
жах повноважень, передбачених цим Зако-
ном та/або делегованих Фондом, виконує дії 
із забезпечення виведення банку з ринку під 
час здійснення тимчасової адміністрації не-
платоспроможного банку та/або ліквідації 
банку.

Уповноважені банки — комерційні 
банки чи інші фінансово-кредитні установи, 
що мають дозвіл урядових органів на прове-
дення банківських операцій за дорученням 
цих органів. У. б. можуть також представля-
ти інтереси уряду в міжнародних фінансово-
кредитних організаціях.

Уповноважені особи Національного 
агентства з питань запобігання коруп-
ції — Голова та члени Національного агент-
ства, а також уповноважені Національним 
агентством посадові особи.

Управа — назва місцевих органів дер-
жавного управління або місцевих органів са-
моврядування в Україні за часів підпорядко-
ваності Росії (напр., земська управа).

Управитель — особа, яка за договором з 
власником чи балансоутримувачем здійснює 
управління будинком, спорудою, житловим 
комплексом або комплексом будинків і спо-
руд і забезпечує його належну експлуатацію 
відповідно до закону та умов договору.

Управління — діяння, яке призводить 
до змін стану якогось об’єкта; вплив на 
об’єкт, систему, процес тощо з метою збере-
ження їх сталості або переведення з одного 
стану в інший відповідно до встановленої 
мети. В У. виокремлюються об’єкт У. (під-
система, що керується) і суб’єкт У. (підси-
стема управління), які в сукупності склада-
ють систему У. Об’єкт У. сприймає діяння 
(суспільна праця та виробництво; технічні 
засоби: машини, агрегати, споруди; тварини і 
рослини; поведінка окремих людей та груп). 
Суб’єкт У. реалізує управлінські діяння на 
підставі прийняття управлінських рішень 
(органи влади та управління різного рівня, 
окремі посадови особи, колективні органи 
прийняття рішень).

Управління (самостійний відділ) — 
структурний підрозділ органу виконавчої 
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влади, очолюваний начальником, одногалу-
зевого або однофункціонального спряму-
вання. У. утворюється у складі не менш як 
двох відділів. Самостійний відділ утворю-
ється з чисельністю не менш як п’ять пра-
цівників.

Управління активами — діяльність 
фірми щодо прибуткового (з мінімальним 
ризиком) розміщення власних і залучених 
коштів. Розрізняють управління поточними 
активами, управління оборотним і основним 
капіталом, перетворення ліквідних активів у 
фактори виробництва, розподіл потреби в 
новому устаткуванні, ефективність придбан-
ня тощо.

Управління бюджетними кошта-
ми — сукупність дій учасника бюджетного 
процесу відповідно до його повноважень, 
пов’язаних з формуванням та використан-
ням бюджетних коштів, здійсненням кон-
тролю за дотриманням бюджетного законо-
давства, які спрямовані на досягнення ці-
лей, завдань і конкретних результатів своєї 
діяльності та забезпечення ефективного, ре-
зультативного і цільового використання бю-
джетних коштів.

Управління демократичне — 1) у по-
літичному значенні — участь народу в 
управлінні державними справами; 2) у ши-
рокому значенні — керівництво будь-яким 
колективом, яке забезпечує активну участь 
його членів у реалізації всіх заходів. У. д., на 
відміну від авторитарного, дає змогу залуча-
ти до активної діяльності всіх членів колек-
тиву, враховувати їхні думки та інтереси, 
знаходити можливі загальні підходи до 
розв’язання проблем завдяки існуючим у де-
мократичній системі управління прямим і 
зворотним зв’язкам, що формуються по вер-
тикалі (відповідно до ієрархії підлеглості), 
по горизонталі (на основі спільних інтере-
сів). Для демократичного стилю управління 
характерні делегування повноважень з одно-
часним утриманням ключових позицій у ке-
рівника; розподіл прийняття рішення за рів-
нями на основі участі і потоки інформації у 
двох напрямах. Сильна сторона демократич-
ного управління — посилення особистих 
обов’язків виконанням роботи через участь в 
управлінні, слабка — значний час для при-
йняття рішення, потреба у грамотному ке-
рівникові і навчених підлеглих.

Управління державним (місцевим) 
боргом — сукупність дій, пов’язаних зі здій-
сненням запозичень, обслуговуванням і по-
гашенням державного (місцевого) боргу, ін-
ших правочинів з державним (місцевим) 
боргом, що спрямовані на досягнення зба-

лансованості бюджету та оптимізацію борго-
вого навантаження.

Управління діалогом — функція керу-
ючої програми, що забезпечує взаємодію 
прикладних програм з користувачами в ін-
терактивному режимі на алфавітно-циф-
рових і графічних дисплеях.

Управління людськими ресурсами — 
система управління, що має такі елементи: 
1) упорядкування робочої сили: визначене 
або принаймні запропоноване законом 
управління людськими ресурсами з метою 
сприяння економії (стримуванню цін) та 
зростанню продуктивності (вираженої спів-
відношенням виробленої продукції й ви-
трат) і ефективності (досягненню програм-
них цілей); 2) політична чутливість: стан, 
коли безпосередні пріоритети обраних ке-
рівників та призначених ними урядовців іс-
тотно впливають на управління кадрами; 
3) вшанування заслуг: стан, коли винагоро-
ди дістаються найкомпетентнішим, тим, у 
кого найкращий список або потенціал до-
сягнень. З цього погляду су спільство — це 
ринок, де люди змагаються і нагорода діста-
ється найпідготовленішим; 4) соціальна 
справедливість: використання праце влаш-
тування з метою допомогти важливим соці-
альним групам, які справді впосліджені або 
можуть бути впосліджені; 5) права й добро-
бут працівника: широковживана норма, яку 
в багатьох випадках підтримує закон і яка 
стверджує, що люди користуються певними 
матеріальними й процедурними правами за-
вдяки своїй роботі. Права робітника зроста-
ють доти, поки вони дотримуються чотирьох 
умов (з-поміж інших). По-перше, вони зрос-
тають, поки правила обмежують підстави, на 
яких начальники можуть вдатися до непри-
хильних дій (скажімо, звільнення) проти ро-
бітників. По-друге, права робітника зроста-
ють, якщо процедури неприхильних дій ста-
ють докладніше розробленими й вимагають 
від адміністраторів більших доказів. По-
третє, права робітників проступають вираз-
ніше, якщо ті, хто має більший трудовий 
стаж в організації, мають надійніший захист 
від неприхильних дій, ніж члени з меншим 
стажем роботи. По-четверте, права робітни-
ка зростають, якщо формальні процедури 
вимагають, щоб начальники радилися чи до-
мовлялися з офіційними представниками 
підлеглих з приводу широкого кола про-
блем. Крім цих характеристик, поняття до-
бробуту працівника передбачає увагу, що її 
уряд повинен надавати умовам виробни-
цтва. Робота, що забезпечує державним 
службовцям психологічне задоволення й 
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сприяє їхньому матеріальному добробуту, — 
серцевина цієї турботи.

Управління майном — 1) встановлення 
власником майна правил, умов його вико-
ристання, продажу, здачі в оренду. Термін 
належить передусім до державного майна; 
2) право розпорядження майном, переданим 
власником іншій особі.

Управління маркетингом — процес 
впливу суб’єкта маркетингової діяльності на 
елементи внутрішнього та зовнішнього мар-
кетингового середовища з метою підтриман-
ня певної відповідності між ними, що спря-
мована на досягнення маркетингових цілей 
організації. При цьому вплив на внутрішнє 
середовище має характер прямого та безпо-
середнього керування. Вплив на елементи 
зовнішнього середовища має опосередкова-
ний непрямий характер.

Управління, орієнтоване на резуль-
тат — стратегія управління, за якої всі задія-
ні сторони спрямовують свою діяльність та 
продукти на досягнення кінцевих результа-
тів. Залучені сторони також використовують 
інформацію щодо вже досягнутих результа-
тів при прийнятті рішень, виконанні та фі-
нансуванні проекту чи програми.

Управління персоналом — функція 
управління, пов’язана з плануванням, добо-
ром, розвитком, використанням, мотивацією 
людських ресурсів.

Управління підприємством — сукуп-
ність методів і прийомів керівництва колек-
тивом людей, усіма ланками підприємства 
для організації й координації їхньої діяльнос-
ті у процесі виробництва. Головною метою 
У. п. є: забезпечення виконання колективом 
виробничої програми за всіма передбаченими 
параметрами (номенклатура, асортимент, 
якість, строки тощо); досягнення високої 
ефективності виробництва й отримання за-
планованого прибутку; здійснення своєчас-
них розрахунків з бюджетом та іншими 
суб’єктами господарювання. Для організації 
У. п. створюється апарат структурних підроз-
ділів (служб, відділів, секторів), що викону-
ють певні функції управління на чолі з керів-
никами (директором, начальником, керую-
чим), які, згідно з характером функцій, 
проводять функціональний розподіл обо-
в’язків в апараті управління, що сприяє більш 
чіткому і кваліфікованому управлінню (керу-
ванню) всіма видами діяльності.

Управління поведінкою — система за-
ходів, спрямованих на формування принци-
пів, норм поведінки людей в організації. У. п. 
забезпечує досягнення підприємством по-
ставленої мети у встановлений термін і з ро-

зумними витратами. Існують такі способи 
У. п.: 1) методи адміністративного впливу — 
накази, розпорядження, посадові інструкції, 
положення; 2) матеріальна винагорода — усі 
системи стимулювання праці чітко ув’язані з 
цілями діяльності організації. У деяких ор-
ганізаціях застосовують системи депремію-
вання за порушення прийнятих в організації 
норм; 3) комплекс заходів соціально-пси-
холо гіч ного впливу — формування сприят-
ливого психологічного клімату в колективі, 
підбір психологічно сумісних фахівців у гру-
пи для виконання поставленого завдання.

Управління попитом — використання 
методів податкової і грошово-кредитної по-
літики для збільшення або зменшення обся-
гів попиту. Напр., зменшення податкових 
ставок, розширення дотацій сприяє зростан-
ню попиту.

Управління проектним циклом — су-
купність дій та інструментів, що дає змогу 
краще розуміти завдання та функції, яких не-
обхідно дотримуватися у процесі виконання 
проекту чи програми. У. п. ц. зазвичай склада-
ється з таких етапів: ідентифікація (визна-
чення потреб), підготовка, визначення вар-
тості, впровадження, оцінювання, завер шен-
ня та засвоєння уроків.

Управління ризиками (англ. risk 
management — ризик-менеджмент) — ціле-
спрямована безперервна діяльність з вибо- 
ру та реалізації найкращого з можливих спо-
собів зменшення ризиків до прийнятного 
рівня при заданих обмеженнях на ресурси і 
час. Основною метою У. р. є забезпечення 
максимальної ефективності управління ри-
зиками. Завдання У. р. полягають у профі-
лактиці виникнення ризиків, мінімізації 
збитків, що спричинені ризиками, максимі-
зації ймовірності досягнення встановлених 
цілей, захисті об’єкта ризику від можливих 
нинішніх чи майбутніх небезпек.

Управління ринком — регулювання з 
боку держави ринку і ринкових відносин, 
здебільшого через систему оподаткування 
та обмежень і кредитно-інвестиційну полі-
тику.

Управління службовою кар’єрою — 
заходи, що вживаються кадровою службою 
організації щодо планування, організації, 
мотивації і контролю службового зростання 
працівника виходячи з цілей, потреб і мож-
ливостей його та організації. Термін 
“кар’єра” (від фр. carriere та італ. сarriera — 
біг) у загальному розумінні означає успішне 
просування в галузі суспільної, службової, 
наукової та іншої діяльності. Заходи з У. с. к. 
сприяють відданості працівника інтересам 
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організації, підвищують продуктивність пра-
ці, зменшують плинність кадрів і більш пов-
но розкривають здібності людини. Засобами 
реалізації плану розвитку та У. с. к. є: успіш-
не виконання посадових обов’язків; профе-
сійний та індивідуальний розвиток; ефек-
тивне партнерство з керівником; помітний 
внесок у діяльність організації; партнерство 
з кадровою службою.

Управління суспільним розвитком — 
узагальнюючий показник, що характеризує 
співвідношення одержаних суспільством 
кінцевих результатів та сукупних витрат на 
його досягнення, покликаних забезпечити їх 
високу ефективність. Ефективність реаліза-
ції У. с. р. насамперед пов’язана з відповідни-
ми ресурсами — наявними матеріальними, 
духовними, енергетичними та іншими ре-
альними можливостями, які суб’єкти су-
спільного управління використовують для 
забезпечення керованості інших учасників 
суспільних відносин з метою досягнення ці-
лей розвитку. Виділяють такі типи ресурсів: 
економічні, фінансові, матеріально-технічні, 
кадрові, організаційні, інформаційні. Можна 
також розглядати й інші типи ресурсів. Зо-
крема: геополітичні ресурси — це можливос-
ті географічного положення держави, регіо-
ну, території; культурні ресурси, до яких слід 
віднести духовні цінності, знання, віруван-
ня, управлінську культуру, освітній рівень; 
правові ресурси, що засновані на правосвідо-
мості громадян країни і характеризуються 
якістю законів та підзаконних актів, їх вико-
нанням, дотриманням режиму законності; 
мотиваційні ресурси, що характеризують 
здатність підвищення або пониження соці-
ального статусу як суспільно значущої ролі 
людини відповідно до соціальної стратифі-
кації; силові ресурси — це засоби і апарат си-
лового впливу тощо.

Управління якістю продукції — мето-
ди і діяльність, спрямовані на досягнення та-
кої якості продукції, яка б відповідала 
проектно-конструкторським, контрактним 
вимогам, а також вимогам споживачів цієї 
продукції.

Управлінська еліта (фр. еlite — краще, 
добірне, від лат. eligere вибирати) — різновид 
політичної еліти, що становить вищу катего-
рію управлінських кадрів, які наділені висо-
ким соціальним статусом та відповідними 
повноваженнями у сфері державного управ-
ління, що забезпечують їх реальною можли-
вістю істотно впливати на інститути публіч-
ної влади, прийняття державно-управ лі-
нських рішень, соціально-економічні процеси 
та розподіл благ у суспільстві.

Управлінська компетентність — пев-
ний мінімум знань і навичок, які повинні 
входити до складу базового інтелектуально-
го комплексу державних службовців знання 
з права, політології, економіки, адміністру-
вання, фінансів, кадрового менеджменту, 
екології, соціальних та гуманітарних наук; 
уміння вільно орієнтуватися в соціально-
політичному просторі, відбирати, аналізува-
ти та узагальнювати інформацію; володіння 
аналітичним мисленням, розумінням сучас-
них проблем менеджменту, технологією ад-
міністративної роботи, здатністю продукува-
ти нові ідеї, приймати управлінські рішення, 
застосовувати соціальні технології.

Управлінська культура — частина за-
гальної культури суспільства, яка розгляда-
ється як єдність управлінських знань, цін-
ностей, управлінських та організаційних від-
носин на певному етапі розвитку 
су спільства, управлінської діяльності. Еле-
менти У. к.: управлінські знання (теорії 
управління, відповідна свідомість, настрій); 
суспільні відносини, насамперед управлін-
ські та організаційні, у яких матеріалізують-
ся знання, норми, цінності суспільства і в 
процесі соціалізації особистості стають над-
банням культури кожного; управлінська ді-
яльність, яка має творчий характер і дозво-
ляє також трансформувати норми й цінності 
суспільства в мотиви особистої поведінки, у 
стійкі риси особистості, формувати саму 
особистість як самостійний суб’єкт управ-
ління. У системі державного управління 
функціонування У. к. відбувається на двох 
рівнях: рівень політичного управління та рі-
вень адміністративного управління, пред-
ставлений державною службою.

Управлінська послуга — результат 
функціональної діяльності уповноваженого 
державою суб’єкта управління, спрямованої 
на вироблення й реалізацію державної полі-
тики у відповідній галузі, сфері державного 
управління, регулювання сектору економіки 
чи соціального життя (напр., соціальні 
управлінські послуги — призначення субси-
дій, пенсій, соціальних виплат; культурно-
освітні послуги).

Управлінська праця — праця працівни-
ків апарату управління, що є частиною сукуп-
ної суспільної праці (діяльність усіх керів-
них, інженерно-технічних працівників і 
службовців підприємств, а також міністерств 
та відомств). Процес управління зводиться до 
прийняття оптимальних оперативних і пер-
спективних рішень та організації їх виконан-
ня. Сюди належать: коорди нація робіт, яку 
проводять виробничі підрозділи та окремі ви-
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конавці; добір і розстановка кадрів; адмі-
ністративно-розпорядчі функції з викорис-
тання трудових, матеріальних і грошових ре-
сурсів: оперативне управління, контроль і 
регулювання виробничого процесу та ін. 
Ефективність У. п., на відміну від продуктив-
ності праці безпосередніх учасників створен-
ня матеріальних благ, вимірюють не безпосе-
редньо, а за результативними показниками 
роботи суб’єктів господарювання за певний 
відтинок часу. Важлива роль у підвищенні 
ефективності У. п. належить організації праці 
працівників апарату управління на науковій 
основі. 

Управлінська технологія — система 
(сукупність) використовуваних засобів, про-
цедур, способів, послідовних дій, прийомів, 
операцій суб’єкта управління, що базується 
на поєднанні наукового знання, потреб 
об’єкта управління, можливостей управлін-
ської діяльності, спрямована на досягнення 
цілей (завдань) державного управління.

Управлінське обстеження — методич-
на оцінка функціональних зон організації 
виробництва для вивчення слабких і силь-
них його сторін. Основними зонами обсте-
ження є маркетинг, фінанси, бухгалтерський 
облік, виробництво, людські ресурси, а та-
кож відносини — внутрішні і зовнішні.

Управлінське рішення — 1) акт ціле-
спрямованого впливу на об’єкт управління, 
що характеризує конкретну управлінську 
ситуацію, підготовлений на основі варіант-
ного аналізу і прийнятої у встановленому 
порядку оцінки, що має директивне значен-
ня, який містить постановку цілей і обґрун-
тування засобів їх реалізації та організовує 
практичну діяльність суб’єктів і об’єктів 
управління, спрямовану на досягнення вка-
заних цілей; 2) результат системної діяль-
ності людей і продукт когнітивної (опосе-
редкованої пізнавальними факторами), 
емоційної, вольової, мотиваційної приро-
ди — синтезу психічних процесів, які мають 
вихідну регулятивну спрямованість; 3) во-
льовий акт особи, що його приймає, оформ-
лений у вигляді правового акта (норматив-
ного чи індивідуального).

Управлінський контроль — являє со-
бою можливість фізичних або юридичних 
осіб забезпечувати управління господар-
ською діяльністю підприємства, спадкоєм-
ність управлінських рішень і структури.

Управлінські відносини — особливий 
вид відносин у сфері державного управлін-
ня, що виникають у процесі цілеспрямовано-
го впливу суб’єкта управління, наділеного 
відповідною компетенцією для реалізації 

юридично встановлених функцій, на об’єкт 
управління, що має переважно виконавчі 
обов’язки. Виходячи з того, що реалізація 
функцій управління сьогодні не є односто-
роннім управлінським впливом суб’єкта на 
об’єкт управління, слід наголосити на участі 
останнього у формуванні владного волеви-
явлення суб’єкта.

Управлінські патології — недоліки в 
управлінні, що набули хронічного характеру. 
Термін “У. п.” вжитий російським ученим 
А. І. Пригожиним для позначення певного 
класу феноменів, що стійко відтворюються 
та проявляються в різних поколіннях керів-
ників. Поширеною У. п. є розрив між рішен-
нями та їх виконанням. Причина цього по-
лягає як у низькій виконавській дисципліні, 
так і в недоліках самих рішень, причому 
вплив на невиконання рішень розподіляєть-
ся між ними приблизно порівну. Для бороть-
би з цим явищем необхідний ретельний ана-
ліз можливостей і труднощів реалізації рі-
шень, співвідношення сил, що сприяють і 
протистоять їм, імовірність ризику, можли-
вої зміни умов ще на стадії підготовки та 
прийняття рішень.

Управлінські технології — різновид 
соціальних технологій, сукупність методів та 
процесів управління, а також науковий опис 
способів управлінської діяльності, у т. ч. 
управлінських рішень для досягнення цілей 
організації. У. т. розвиваються шляхом типі-
зації управлінських ситуацій, вирізнення 
найбільш характерних процедур і операцій.

Урбанізація (від лат. urbanus — місь-
кий) — процес підвищення ролі міст у роз-
витку суспільства, зосередження населення 
та економічного життя в містах при одно-
часному перетворенні сіл у селища міського 
типу. Для У. характерний приплив у міста 
сільського населення і зростаючий маятни-
ковий рух населення з сільського оточення 
і найближчих дрібних міст у великі міста 
(на роботу, по культурно-побутовим потре-
бам та ін.).

Уречевлена праця — минула праця, 
уречевлена в матеріальних благах: засобах 
виробництва і предметах споживання. У. п. 
не створює нової вартості, а виступає лише 
умовою її створення. Вартість спожитих у 
процесі праці засобів виробництва перено-
ситься на вироблений продукт (товар) по-
вністю, засобів праці — частинами в міру їх 
зношування. З розвитком продуктивних 
сил, розгортанням науково-технічного про-
гресу частка живої праці в продуктах змен-
шується, а частка У. п. зростає. З підвищен-
ням продуктивності праці на кожну одини-

Управлінська технологія



655

цю продукту скорочується кількість як 
живої, так і У. п.

Уряд — збірна назва найвищого вико-
навчого і розпорядчого органу державної 
влади, який здійснює безпосереднє управ-
ління державою. У. в різних країнах має різні 
найменування: рада міністрів, кабінет міні-
стрів, федеральна рада тощо. До складу У. 
входять міністри, а в окремих країнах — і ке-
рівники деяких центральних відомств, голо-
ви державних комітетів та ін. В Україні — 
Кабінет Міністрів, очолюваний прем’єр-
міністром.

Уряд меншості — уряд, що формується 
політичною партією або коаліцією партій, 
які навіть разом не становлять більшості в 
парламенті в тому випадку, коли інші партії 
(або одна досить впливова партія) обіцяють 
підтримувати цей уряд голосуванням у пар-
ламенті (за певних умов).

Урядова криза — в політичній практи-
ці парламентарних держав ситуація, що ха-
рактеризується втратою урядом підтримки 
більшості в парламенті або тієї його палати, 
перед якою уряд несе відповідальність. У. к. 
зазвичай починається з моменту висловлен-
ня вотуму недовіри уряду. Після цього уряд 
або іде у відставку і починається процес 
формування нового уряду, або глава держа-
ви на прохання уряду розпускає парламент і 
призначає дострокові парламентські вибори. 
У. к. долається з отриманням знову сформо-
ваним урядом вотуму довіри.

Урядові закупки — закупки товарів і 
послуг, що здійснюються центральними і 
місцевими органами влади. Сюди не входять 
трансфертні платежі, що виділяються на 
освіту, дотації, допомогу.

Усереднення — 1) купівля цінних папе-
рів у зв’язку зі зростанням попиту на них з 
метою недопущення підняття середньої ціни 
покупки; 2) продаж цінних паперів у зв’язку 
зі зниженням попиту з метою недопущення 
зниження середньої ціни продажу.

Усні договори — угоди, що укладають-
ся на словах шляхом переговорів між сторо-
нами (під час особистих зустрічей, перегово-
рів по телефону тощо) без будь-якого пись-
мового документа. У деяких випадках такі 
угоди можуть укладатися і мовчки (напр., 
якщо організація, що не заявила протягом 
3-х днів про відмову від акцепту платіжної 
вимоги, вважається такою, що дала згоду на 
оплату цієї вимоги). У тому разі, коли У. д. 
укладаються між юридичними особами, ор-
ганізація, що оплатила товари чи послуги, 
має одержати від другої сторони письмовий 
документ, що стверджує одержання грошей.

Успадкування — перехід майна і коштів 
померлого до його спадкоємців. Спадкоєм-
цями стають або найближчі за законом ро-
дичі, або встановлюються за заповітом. У. за-
кріплене законом, міжнародним правом.

Успадкування вкладу — перехід вкла-
ду після смерті вкладника до його спадкоєм-
ців згідно з заповітом чи за законом. Спадко-
ємцями за заповітом є особи, на користь 
яких вкладник оформив заповітне розпоря-
дження або окрему заяву на ім’я установи 
банку, завірену нотаріусом. У разі відсутнос-
ті заповіту вклад видається банком спадко-
ємцям в установленому законом порядку. 
Коли спадкоємці відсутні, вклад перерахову-
ється в дохід бюджету на письмову вимогу 
фінансового органу.

Устав — 1) важливий акт законодавства, 
який становив джерело права за княжої 
доби. Відомі устави Володимира Великого, 
Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха; 
2) сукупність правил богослужіння, зібра-
них у документі; 3) збірка правил, норм, що 
регулюють правові та майнові адміністра-
тивні відносини громадських об’єднань, пар-
тій, суб’єктів підприємницької діяльності 
(див. також “Статут”).

Установа — 1) апарат центральних і міс-
цевих представницьких органів державної 
влади; 2) організація, що складається з пев-
ного штату службовців та адміністрації і 
проводить діяльність у тій чи іншій галузі 
промисловості: у будівництві, на транспорті, 
в торгівлі, охороні здоров’я та ін.; 3) вид 
(форма) державної організації або громад-
ського об’єднання (організації), що створю-
ються з метою певного роду діяльності щодо 
виконання державних чи громадських функ-
цій. У. є юридичними особами, мають визна-
чену управлінську структуру, штат співро-
бітників, матеріальну (майнову) базу і пере-
бувають на державному або місцевому 
бюджетному фінансуванні.

Установчі грамоти — акти, якими ви-
значалися відносини між селянами і помі-
щиками після селянської реформи 1861 р.  
У. г. фіксували розмір повинностей, порядок 
їх виконання і кількість землі, що надава-
лась у користування селянам. Складання  
У. г. доручалося власникам маєтків, а пере-
вірка і впровадження їх у дію — мировим по-
середникам. Упровадження У. г., які закріп-
лювали грабіжницький характер селянської 
реформи, викликало масові селянські заво-
рушення. В Україні в 60-х роках XIX ст. се-
ред великої кількості селянських виступів 
більш як 650 було безпосередньо пов’язано 
із запровадженням У. г.
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Устрій суспільно-економічний — си-
стема виробничих відносин, що створює 
суспільно-економічну базу виробництва, яка 
існує в межах даної суспільно-економічної 
формації.

Усуспільнення — передача об’єктів 
приватної власності, насамперед засобів ви-
робництва, у розпорядження трудових ко-
лективів або державних органів. Внаслідок 
цього приватна власність стає кооператив-
ною або державною.

Утилізація (від лат. utilis — корисний) — 
доцільне використання відходів виробни-
цтва і споживання; використання ресурсів, 
що не знаходять свого прямого застосування 
за призначенням.

Утилітаризм (лат. — користь, вигода) — 
принцип, відповідно до якого моральна цін-
ність діяльності, вчинку, рішення визнача-
ється його корисністю (задоволення, яке він 
приносить найбільшій кількості людей). По-
няття “У.” введено в науковий обіг Ф. Хатче-
соном (“Дослідження походження наших 
ідей про прекрасне і чесноти” (1725) та 
Д. Міллем (“Utilitarianism” (1861). Останній 
вважається головним представником утилі-
таристичного напряму. У своїй теорії У. 
Д. Мілль виходив із доцільності розмежу-
вання понять “евдемонізм” та “У.”, що зводи-
лось до розуміння користі через можливість 
отримання насолоди. Він поставив такі пи-
тання: 1) у чому полягає сутність принципу 
користі; 2) як конкретизується санкціону-
вання принципу користі; 3) якими мають 
бути докази обґрунтування користі; 4) який 
взаємозв’язок між поняттями “користь” і 
“справедливість”.

Утилітарний (фр. utilitaire, від лат. 
utilitas — користь, вигода) — 1) розрахова-
ний виключно на практичне використання 
або вигоду; 2) практичний, ужитковий.

Утильсировина — відходи, речі, не при-
датні для вживання, але придатні для пере-
робки, утилізації у вигляді сировини.

Утиск — небажана для особи та/або гру-
пи осіб поведінка, метою або наслідком якої 
є приниження їхньої людської гідності за 
певними ознаками або створення стосовно 
такої особи чи групи осіб напруженої, воро-
жої, образливої або зневажливої атмосфери.

Утопічний — 1) заснований на утопії, 
ненауковий; 2) нездійсненний, химерний, 
можливий тільки у мріях, примарний.

Уточнення інформації про клієнта — 
актуалізація даних щодо клієнта, в тому чис-
лі ідентифікаційних даних, шляхом отри-
мання документального підтвердження на-
явності (відсутності) змін у них.

Утриманець — людина, яка отримує ко-
шти для існування протягом тривалого часу 
або постійно від інших фізичних або юри-
дичних осіб. Розрізняють У. держави, коопе-
ративних і суспільних організацій (пенсіоне-
ри, стипендіати, вихованці дитячих будинків 
та ін.) та У. окремих осіб (діти, люди, що жи-
вуть на кошти інших громадян).

Утримання будинків і прибудинко-
вих територій — господарська діяльність, 
спрямована на задоволення потреби фізич-
ної чи юридичної особи щодо забезпечення 
експлуатації та/або ремонту жилих та нежи-
лих приміщень, будинків і споруд, комплек-
сів будинків і споруд, а також утримання 
прилеглої до них (прибудинкової) території 
відповідно до вимог нормативів, норм, стан-
дартів, порядків і правил згідно із законо-
давством.

Утримання від виконання незакон-
них рішень чи доручень. Особи, уповно-
важені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, посадові особи 
юридичних осіб публічного права, незважа-
ючи на приватні інтереси, утримуються від 
виконання рішень чи доручень керівництва, 
якщо вони суперечать закону. Особи само-
стійно оцінюють правомірність наданих ке-
рівництвом рішень чи доручень та можливу 
шкоду, що буде завдана у разі виконання та-
ких рішень чи доручень. У разі отримання 
для виконання рішень чи доручень, які осо-
ба вважає незаконними або такими, що ста-
новлять загрозу охоронюваним законом пра-
вам, свободам чи інтересам окремих грома-
дян, юридичних осіб, державним або 
суспільним інтересам, вона повинна негайно 
в письмовій формі повідомити про це керів-
ника органу, підприємства, установи, органі-
зації, в якому вона працює, а виборні осо-
би — Національне агентство.

Утриманство — факт перебування осо-
би (осіб) на утриманні у померлого, що дає 
право на отримання пенсії у зв’язку з втра-
тою годувальника. Члени сім’ї померлого 
вважаються такими, що перебували на його 
утриманні, якщо вони перебували на його 
повному утриманні або одержували від ньо-
го допомогу, яка була для них постійним і 
основним джерелом засобів до існування. 

Утримування (фр. outrer — перебільшу-
вати, від лат. ultra — понад) — перебільшу-
вання, спотворення істини, доведення чогось 
до безглуздя, крайнощів.

Утримування із заробітної плати — 
усі види грошових утримань із заробітної 
плати працівників, у т. ч. податки, штрафи, 
кредитні платежі, грошові нарахування, алі-

Устрій суспільно-економічний
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менти, а також інші утримання, передбачені 
законом, постановами органів влади.

Ухвала — письмове або усне рішення 
суду будь-якої інстанції в адміністративній 
справі, яким вирішуються питання, пов’я-
зані з процедурою розгляду адміністратив-
ної справи, та інші процесуальні питання. У. 
судів апеляційної та касаційної інстанцій та-
кож вирішуються вимоги апеляційної чи ка-
саційної скарги.

Ухвалення рішення — засіб досягти 
певного результату чи розв’язати певну про-
блему. Це результат процесу, на який впли-
ває багато сил. Кілька біхевіористських чин-
ників впливають на індивідуальний процес 
У. р. Слід розглянути чотири такі індивіду-
альні біхевіористські чинники: цінності, осо-
бистість, схильність до ризику і потенціал 
для розбіжностей. В контексті У. р. ціннос-
ті — основні принципи й переконання, що їх 
використовують ті, хто ухвалює рішення, 
зіт кнувшись з ситуацією вибору. Щодо осо-
бистості, то характеристики на кшталт інте-
лекту пов’язані з різними етапами процесу 
ухвалення рішення; і причетність особистос-
ті до цього процесу в різних групах може 
змінюватися залежно від таких чинників, як 
стать і соціальне становище. Схильність до 
ризику передбачає, що той, кого він не дуже 
лякає і хто ухвалює рішення, встановлює 
відмінні цілі, вибирає інші альтернативи й 
по-іншому їх оцінює, аніж той, хто ухвалює 
рішення в такій ситуації, остерігаючись ри-
зику. Останній намагається вибирати такі 
рішення, що максимально позбавлені ризи-
ку чи непевності або ж надійно гарантують 
результат. Потенціал для розбіжностей — ін-
ший чинник, що позначається на процесі 
У. р. Розбіжності у цій ситуації стосуються 
стурбованості, що виникає, коли існує кон-
флікт між переконаннями людини і реаль-
ністю. Істотні розбіжності можуть виявити-
ся надзвичайно згубними для організаційної 
ефективності.

Ухилення від податків — навмисна 
несплата податків, що полягає найчастіше у 
прихованні доходів, фактично одержаних 
юридичними чи фізичними особами, зани-
женні відомостей про вартість майна, яке 
підлягає оподаткуванню або повному їх 
приховуванню. Такі дії переслідуються за-
коном.

Уцінка — зниження попередньо вста-
новленої ціни продавцем товару, власником.

Уцінка комісійна — зниження первіс-
ної ціни, яка була встановлена на товар, при-
йнятий на комісію і виставлений на продаж, 
але не проданий у встановлений термін без 

згоди клієнта (власника зданого на комісію 
товару).

Уцінка цінного паперу — уцінка, що 
здійснюється на вимогу продавця опціону на 
купівлю, виходячи з того, що ціна цінного 
паперу була завищеною і через те він не буде 
реалізований, що може призвести до збитків.

Учасник — учасник економічного про-
цесу, бізнес-операції, угоди; особа, яка бере 
безпосередню участь у проведенні операції, 
істотно впливає на її результати.

Учасник процедури закупівлі — фізич-
на особа, у тому числі фізична особа — під-
приємець, юридична особа (резидент або не-
резидент), яка подала тендерну пропозицію 
або взяла участь у переговорах у разі застосу-
вання переговорної процедури закупівлі.

Учасник юридичної особи — особа, 
яка володіє корпоративними правами цієї 
юридичної особи.

Учасники банківської групи — банки, 
інші фінансові установи, банківські холдин-
гові компанії, компанії з надання допоміж-
них послуг, які мають спільного контролера.

Учасники банку — засновники банку, 
акціонери банку, який є публічним акціонер-
ним товариством, і пайовики кооперативно-
го банку.

Учасники депозитарної системи 
України — Національний банк України, 
професійні учасники депозитарної системи 
України, депозитарії-кореспонденти, фондо-
ві біржі, клірингові установи, Розрахунко-
вий центр, емітенти, торговці цінними папе-
рами, компанії з управління активами, депо-
ненти.

Учасники державного прогнозу-
вання та розроблення програм еконо-
мічного і соціального розвитку — орга-
ни державної влади, які розробляють, за-
тверджують і здійснюють прогнозні та 
програмні документи економічного і соці-
ального розвитку, а саме: Кабінет Міністрів 
України, центральні органи виконавчої вла-
ди, що забезпечують формування та реалі-
зують державну політику у сфері економіч-
ного і соціального розвитку, інші централь-
ні органи виконавчої влади, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві дер-
жавні адміністрації та органи місцевого са-
моврядування.

Учасники національної депозитар-
ної системи в Україні — прямі учасники — 
депозитарії, зберігачі, реєстратори власників 
іменних цінних паперів; опосередковані 
учасники — організатори торгівлі цінними 
паперами, банки, торговці цінними папера-
ми та емітенти.

Учасники національної депозитарної системи ...



658

Учасники небанківської фінансової 
групи — банки та інші фінансові установи, 
небанківська фінансова холдингова компа-
нія, компанії з надання допоміжних послуг, 
які мають спільного контролера.

Учасники ринку фінансових по-
слуг — особи, які відповідно до закону ма-
ють право надавати фінансові послуги на те-
риторії України; особи, які провадять діяль-
ність з надання посередницьких послуг на 
ринках фінансових послуг; об’єднання фі-
нансових установ, включені до реєстру само-
регулівних організацій, що ведеться органа-
ми, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг; споживачі фінан-
сових послуг. Законами з питань регулюван-
ня окремих ринків фінансових послуг мо-
жуть визначатися інші учасники ринків фі-
нансових послуг.

Учасники ринку цінних паперів — 
емітенти, інвестори та особи, що здійснюють 
професійну діяльність на ринку цінних па-
перів.

Учасники фінансової операції — клі-
єнт, контрагент, а також особи, які діють від їх 
імені або в їх інтересах, або особи, від імені 
або в інтересах яких діють клієнт, контр агент.

Участь громадськості — широкий 
спектр прямих і непрямих форм участі пред-
ставників громадськості в ухваленні урядо-
вих постанов. Зокрема, такі форми участі, як 
членство у політичних партіях, групах тиску і 
консультативно-дорадчих органах. Це ширше 

поняття, ніж “участь громадян”. Прихильни-
ки активної участі представників громад-
ськості взагалі та участі громадян зокрема на-
полягають на обопільній вигоді членів гро-
мадськості й урядовців. Головна вигода для 
громадськості — більша чутливість урядових 
постанов, програм і послуг до її потреб і поба-
жань. Участь сприяє цінному обміну інфор-
мацією між урядом та громадянами, на яких 
безпосередньо — і нерідко гостро — познача-
ються урядові постанови. Таким чином, полі-
тики й державні службовці більше дізнають-
ся про вплив своїх постанов, зокрема на лю-
дей і групи, погляди й інтереси яких могли б 
залишитися непоміченими. Окремим індиві-
дам участь може дати істотну освітню і соці-
альну користь. Відкритість до нових ідей та 
людей з різними цінностями розвиває більшу 
терпимість і чутливість до поглядів інших. 
Урядовцям У. г. не лише допомагає упевнити-
ся, що їхні постанови будуть чутливі до гро-
мадських запитів і потреб; вона ще й посилює 
законність цих постанов в очах тих, хто ро-
бить прямий чи опосередкований внесок у 
політичний процес.

Уявні вклади — запис банком коштів на 
поточний рахунок клієнта, що не супрово-
джується їх реальним (попереднім) внесен-
ням. У. в. належать до так званої депозитно-
чекової емісії комерційних банків і являють 
собою спосіб кредитування приватних осіб і 
фірм. У. в. передбачають подальше внесення 
цих коштів.

Учасники небанківської фінансової групи
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Фабрика (лат. fabrica — ремесло; фр. 
fabrique — фабрика, майстерня) — промис-
лове підприємство; форма організації вироб-
ництва, найпоширеніша у легкій і харчовій 
промисловості.

Фабрикат (від лат. fabricatus — виго-
товлення) — виготовлений продукт вироб-
ничого або особистого споживання.

Фабрикація (фр. fabrication — виготов-
лення) — 1) створення чого-небудь у вели-
ких кількостях; 2) виготовлення виробів фа-
бричним способом; 3) переносно — виготов-
лення чого-небудь з відхиленням від норм, 
стандартів (непорядно); непорядні вчинки, 
фальсифікація.

Фабрична марка — позначення, яке 
дає можливість встановити, вирізнити виго-
товлювача продукції. товару.

Фавор (лат. favor — прихильність, 
схильність) — заступництво, підтримка, про-
текція впливової особи.

Фаворит (фр. favori, від лат. favor — 
прихильність) — 1) особа, яка користується 
чиїмсь покровительством; 2) фірма, що має 
більші шанси на одержання прибутку, вигра-
шу в конкурентній боротьбі порівняно з ін-
шими фірмами.

Фаворитизм — форма корупції, заступ-
ництво, потурання, отримання незаконних 
привілеїв, призначення послуг або надання 
ресурсів від посадової особи родичам, знайо-
мим, згідно з їх належністю до партії, релігії і 
т. п.

Фаза (грец. phasis — поява) — 1) період, 
ступінь, плинність у розвитку чогось (напр., 
фаза тривалості реалізації товару); 2) в елек-
тротехніці — один з ланцюгів багатофазово-
го струму.

Фаза зрілості продукту — одна із ста-
дій життєвого циклу товару, яка характери-
зується тривалими виробничими періодами 
відповідно до сталих технологічних проце-
сів. На цій стадії продукт стає цілком стан-

дартизованим і має місце гостра цінова кон-
куренція, що супроводжується рекламою і 
стимулюванням продажу.

Фаза нового продукту — перша стадія 
життєвого циклу товару, яка характеризу-
ється нестійкими виробничими функціями, 
короткими виробничими періодами і мінли-
вими технологічними методами. На стадії 
впровадження нового продукту цінова елас-
тичність попиту відносно низька через від-
сутність близьких продуктів-замінників, 
найбільш потенційні споживачі ще не зна-
ють про існування нового продукту. У фазі 
нарощування виробництва цінова еластич-
ність попиту індивідуальної фірми зростає, а 
кількість конкурентних фірм збільшується.

Файл (англ. file — реєстратор) — 1) під-
шиті папери, картотека; 2) набір даних, спе-
ціально організована структура їх у зовніш-
ній пам’яті ЕОМ, що розглядається у проце-
сі передання й оброблення інформації як 
єдине ціле.

Файл індексів — файл коротких запи-
сів, кожний з яких містить ключ і фізичну 
(дискову) адресу запису великого розміру в 
головному файлі. 

Фак (англ. FAC — fast on can — букв. 
швидко як тільки можна) — певні означені 
умови міжнародних комерційних угод, 
контрактів щодо здійснення поставок това-
рів, згідно з якими надається гарантія, що 
судно буде завантажене і розвантажене пер-
шочергово, без простою.

Факс (англ. fax, facsmile, фр. facsimile. 
від лат. fac simile — зроби подібне) — прилад 
для швидкого обміну інформацією, що міс-
тить і графічну інформацію (рукописи, під-
писи, документи), яка може передаватися за 
6–12 сек. Наявність інтерфейсу в сучасних 
моделях факсів дає змогу підключати їх до 
систем оброблення текстів або ЕОМ. 

Факсиміле (фр. facsimile, від лат. fac 
simile — зроби подібне) — 1) точне відтворен-

Ф

Факсиміле
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ня будь-якого графічного оригіналу (рукопи-
су, малюнка, кресленика); 2) кліше-печатка 
для відтворення власноручного підпису.

Факсимільний зв’язок — передача те-
лефонними каналами з допомогою телефак-
су зображень, листів, фотографій, докумен-
тів на паперових носіях.

Факт (від лат. factum — зроблене) — 
1) дійсна подія, явище; 2) реальність, дій-
сність; 3) фактичні результати в економіці 
(на відміну від планових).

Факт управлінський — одинична су-
спільно значуща подія або деяка сукупність 
однорідних подій, що є типовою для управ-
лінської діяльності й характерною для пев- 
них управлінських процесів; причина, ру-
шійна сила управлінського процесу, що по-
требує формулювання управлінського 
завдання або є наслідком управлінської ді-
яльності. Факт — дійсна, невигадана подія, 
явище; твердо встановлене положення, за-
сноване на досвіді, що слугує для якого-
небудь висновку, виключення або є перевір-
кою якого-небудь припущення. В онтологіч-
ному змісті факт — це подія, що мала місце в 
певний час за певних умов незалежно від 
того, спостерігалася вона дослідником або 
іншими суб’єктами, що не були учасниками 
даних подій. У науковому (гносеологічно-
му) контексті Ф. у. — це подія, описана в чіт-
ких поняттях із вказівкою специфіки управ-
лінської ситуації, у якій вона мала місце. Ф. 
у. може бути дія, вчинки та характеристики 
поведінки людей і соціальних груп, продук-
ти людської діяльності (матеріальні та духо-
вні), вербальні дії, а також їх взаємозв’язки. 
Оскільки Ф. у. стає надбанням знання тільки 
завдяки його реєстрації, він визнається до-
стовірним лише за умови досить обґрунто-
ваного опису, що враховує всю його ціліс-
ність і зв’язки із істотними характеристика-
ми управлінської ситуації.

Факт юридичний — конкретні дії, об-
ставини, з настанням яких норми права пе-
редбачають юридичні наслідки у вигляді 
виникнення, зміни чи припинення право-
здатності, діє здатності або конкретних 
суб’єк тив них прав чи обов’язків суб’єктів. 
Дії можуть бути правомірні або неправо-
мірні. Неправомірні являють собою право-
порушення і можуть кваліфікуватися як 
проступок чи злочин.

Фактичний — дійсний, наявний, той, 
що існує в реальному світі, реальний.

Фактичні величини — показники, що 
відбивають реальний стан економічних про-
цесів (на відміну від розрахункових, про-
гнозних, планових).

Фактичні резерви — сума депозитів 
комерційного банку в центральному банку і 
касова готівка цього банку.

Фактор (англ. factor — посередник, від 
лат. factor — той, що робить, від facio — ро-
блю) — 1) умова, рушійна сила, причина 
будь-якого процесу; 2) агент, якому доруча-
ється продати товар і якого наділено у 
зв’язку з цим значними повноваженнями; 
3) один з основних ресурсів виробничої ді-
яльності підприємства й економіки в цілому 
(земля, праця, капітал, підприємництво); ру-
шійна сила економічних, виробничих проце-
сів, що справляє значний вплив на результа-
ти економічної діяльності.

Фактор часу — показник (коефіцієнт), 
що застосовується для приведення рівноча-
сових витрат і результатів виробництва до 
поточного моменту або початку розрахунко-
вого року.

Факторія (англ. factory, — той, що ро-
бить) — 1) віддалена філія (переважно за-
кордонна) торговельної контори; 2) колишні 
поселення європейських або північноамери-
канських купців у колоніальних країнах;  
3) одна з перших форм кооперації у слабо-
розвинених економічно країнах; 4) роз’їзна 
експедиція, яку здійснюють з комерційною 
метою; 5) в колишньому СРСР — державні 
заготівельно-постачальницькі пункти у від-
далених важкодоступних регіонах.

Фандрайзинг (англ. Fund raising) — ви-
світлення потреб організації та комплекс ме-
тодів і процедур, необхідних для залучення 
ресурсів з метою реалізації важливих непри-
буткових проектів. Практика Ф. передбачає 
створення на законодавчому рівні стимулів 
для заохочення комерційних організацій, 
спонсорів і меценатів інвестувати кошти на 
благодійні цілі. Вперше методи Ф. були за-
стосовані у США через обмеженість фінансо-
вої підтримки культурної сфери з боку дер-
жави. На заході Ф. — це розвинута науково-
прикладна дисципліна і щоденна практична 
діяльність як складова будь-якої системи 
управління. Науковці розглядають Ф. як 
один з елементів паблік рилейшнз або як його 
спеціалізовану форму. Ф. — відносно новий 
вид діяльності, який не був раніше притаман-
ним соціально-еконо мічній реальності нашої 
країни і спричинений зменшенням фінансу-
вання державою бюджетних організацій 
(освітніх, науково-дослідницьких, культуро-
логічних тощо) та появою різноманіття гро-
мадських організацій.

ФАО (The Food and agriculture organiza-
tion of the United Nations) — продовольча і 
сільськогосподарська організації ООН, мета 

Факсимільний зв’язок
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якої полягає в розвитку сільського господар-
ства в країнах третього світу. ФАО надає тех-
нічну допомогу і продовольчу допомогу, а 
також складає прогнози і збирає статистичні 
дані з питань розвитку світового сільського 
господарства. Керуючий конференцією 
держав-членів, яка збирається раз на два 
роки, щоб оцінити виконану роботу і затвер-
дити програму і бюджет на наступні два 
роки.

Фасилітатор — особа, що допомагає 
членам групи результативно та ефективно 
провести зустріч/консультацію без нав’я-
зування окремої думки чи рішення.

Фахівець з оцінювання — особа, що 
спеціалізується на оцінюванні, та в своїй ді-
яльності керується стандартами оцінюван-
ня. Залежно від типу оцінювання, фахівці з 
оцінювання можуть бути внутрішніми (тоб-
то працювати в команді, що відповідає за ре-
алізацію проекту чи програми), або зовніш-
німи (тобто бути незалежними від донора, 
або організації-виконавця проекту чи про-
грами). Окремо виділяють фахівців з оціню-
вання, що беруть участь у партисипативно-
му оцінюванні; їх роль у проведенні оціню-
вання полягає здебільшого у фасилітації 
оцінювання, а не його безпосередньому про-
веденні.

Федеральна територія — в ряді дер-
жав з федеративним устроєм (США, Брази-
лія, Венесуела, Австралія, Канада) — осо-
блива адміністративно-територіальна оди-
ниця, що входить до складу федерації без 
права (законодавчої) автономії і, як правило, 
без права представництва у федеральних ор-
ганах. Зазвичай до федеральних територій 
належать малонаселені і неосвоєні частини 
країни, невеликі острови і т. п., де неможли-
ве або недоцільне створення повноправних 
суб’єктів федерації. В Австралії існує 9 фе-
деральних територій, в Індії — 6, в Брази-
лії — 3, Венесуелі — 2.

Федеральний канцлер — назва глави 
федерального уряду в ФРН і Австрії.

Федеральний округ — в ряді держав з 
федеративним устроєм (Австралія, Аргенти-
на, Бразилія, Венесуела, Мексика, США) — 
особлива адміністративно-територіальна 
оди ниця, на території якої розмішається сто-
лиця федерації. Назви федеральних округів 
можуть різнитися: так, в Аргентині феде-
ральний округ називається федеральним 
столичним округом, в США — федеральним 
округом Колумбія, в Австралії — столичною 
територією. Федеральний округ може або 
входити до федерації нарівні з іншими 
суб’єктами (Бразилія), або бути лише скла-

довою, але не суб’єктом федерації і управля-
тися безпосередньо федеральним урядом 
(США, Мексика, Венесуела). 

Фемінність — модель поведінки, яка 
приписується суспільством представницям 
жіночої статі, вона асоціюється із залежніс-
тю, невпевненістю у собі, пасивністю, емо-
ційністю, сентиментальністю тощо.

Феномен (від гр. phainomenon — те, що 
з’являється) — 1) незвичайний, винятковий 
факт; 2) явище, в якому спостерігається суть 
чогось.

Фіаско (італ. fiasco. букв. — пляшка для 
вина) — цілковита невдача, провал, поразка.

Фідуціар (від лат. fiducia — довіра) — 
юридична чи фізична особа, яка управляє 
майном і несе відповідальність за нього в ін-
тересах іншої особи.

Фідуціарна емесія (від лат. fiducia — 
довіра) — емісія банкнот, інших грошових 
знаків, не забезпечена запасом дорогоцінних 
металів емісійного банку. Історично емісія 
банкнот здійснювалася лише за наявності 
золотого запасу, що становив певну частку 
вартості випущених банкнот. З часом від 
цього відмовилися, і тепер Ф. е. є основною 
формою емісії грошей.

Фідуція (від лат. fiducia — угода) — до-
говір, оснований на довірі.

Фізична особа — громадянин, що бере 
участь в економічній діяльності як повно-
правний суб’єкт цієї діяльності. Ф. о. вважа-
ються громадяни своєї країни, громадяни ін-
ших країн, особи без громадянства, які діють в 
економіці як самостійні фігури, мають право 
самостійно здійснювати певні господарські 
операції, економічні відносини з іншими осо-
бами і громадянами, вступати у відносини з 
юридичними особами. Ф. о. діє від свого імені, 
їм не потрібна реєстрація фірми, підприєм-
ства, як це потрібно юридичним особам.

Фізичне зношення — матеріальне зно-
шування машин, устаткування, інструмен-
тів, будинків, споруд та інших засобів праці 
під час функціонування їх у процесі вироб-
ництва. В економічному відношенні Ф. з. є 
частиною вартості, яку засоби праці посту-
пово переносять на виготовлюваний про-
дукт у тій мірі, в якій вони втрачають свою 
споживну вартість. Ступінь Ф. з. основних 
фондів залежить від їх якості, обслуговуван-
ня, тривалості використання, навантаження, 
атмосферних умов тощо.

Фізичне зношення основних фон-
дів — часткова чи повна втрата основними 
фондами споживних властивостей і вартості 
у процесі їх експлуатації, під впливом навко-
лишнього середовища.

Фізичне зношення основних фондів
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Фізіократи — одна із шкіл у політичній 
економії, яка джерелом суспільного багат-
ства вважала не сферу обігу (що проповіду-
вали меркантилісти), а сферу виробни-
цтва — природу. Французькі економісти дру-
гої половини XVIII ст. визнавали землю і 
землеробство єдиними джерелами багатства, 
а землеробську працю — єдино продуктив-
ною працею, що створює додаткову вартість. 
Засновник школи Ф. Кене, послідовник 
Ж. Тюрго та інші Ф. одні з перших проаналі-
зували капітал як фактор виробництва і при-
буток — як форму доходу на капітал. Пред-
ставники цієї школи ввели в науковий обіг 
категорію “чистий продукт” — обсяг і вар-
тість с.-г. продукції, крім витрат. На їхній по-
гляд, промисловість, транспортна торгівля — 
безплідні сфери, а праця людей і підприєм-
ців у цих сферах лише покриває витрати на 
їх існування. 

Фікс (фр. fixe, від лат. fixus — твердий, 
міцний, незмінний, надійний) — 1) встанов-
лена стала ціна на товари; 2) точно визначе-
на сума винагороди.

Фіксація, фіксування — 1) запис, реє-
страція, встановлення чого-небудь, зосере-
дження уваги на чомусь; 2) закріплення чо-
гось, встановлення йому певного, визначе-
ного місця.

Фіксація цін — підтримання цін на то-
вари, цінні папери на певному рівні. Фіксо-
вана ціна може встановлюватися продавцем 
при укладенні угоди про продаж товару про-
тягом певного строку і покупцем — при по-
купці ним товару протягом визначеного в 
угоді строку.

Фіксинг (англ. fixing, від fix — зміцню-
вати) — ціна чи цінове котирування товару, 
що встановлюється на біржі у певний про-
міжок часу.

Фіксований ануїтет — страховий по-
ліс, що гарантує фіксовані виплати протягом 
усього життя або певного його періоду за-
страхованій особі, незалежно від коливання 
цін і рівня інфляції.

Фіксований валютний курс — курс ва-
люти, закріплений державою, національним 
банком, який не підлягає ринковим змінам.

Фіксований процент — постійна став-
ка процента на банківський кредит, яка вста-
новлюється на певний календарний період.

Фіксовані платежі — платежі до дер-
жавного бюджету, що їх встановлюють для 
підприємств з більш сприятливими природ-
ними й транспортними умовами виробни-
цтва, що дає змогу їм одержувати диферен-
ційний чистий прибуток (інша назва — рент-
ні платежі. Ф. п. вносять деякі підприємства 

обробних галузей промисловості, рентні 
платежі — підприємства видобувних галузей 
промисловості.

Фіктивне банкрутство — неправдива 
офіційна заява громадянина — засновника 
або власника суб’єкта господарської діяль-
ності, а також службової особи суб’єкта гос-
подарської діяльності, а так само громадяни-
на — суб’єкта підприємницької діяльності 
про фінансову неспроможність виконання 
вимог перед кредиторами і зобов’язань пе-
ред бюджетом, якщо такі дії завдали великої 
матеріальної шкоди кредиторам або державі. 

Фіктивне підприємництво — створен-
ня або придбання суб’єктів підприємницької 
діяльності (юридичних осіб) з метою при-
криття незаконної діяльності або здійснення 
видів діяльності, щодо яких є заборона.

Фіктивний (фр. fictif від лат. fictio — ви-
гадка) — той, що є фікцією, недійсний, вига-
даний, підроблений, сфабрикований.

Фікція (лат. fictio — вигадка) — щось не-
існуюче, хибне, вигадане, підроблене, вида-
ване за дійсне. 

Філ — дрібна розмінна монета Іраку, до-
рівнює 1/100 іранського динара; Йорданії — 
1/100 йорданського динара та інших країн.

Філантроп (грец. philanthrop (philan-
thropos) — людинолюбний) — людина, яка 
займається благодійністю, благодійник.

Філантропія (від грец. philanthrop — 
людинолюбство) — благодійність, допомога 
і покровительство нужденним.

Філателія (фр. philatelie, від грец. phi-
leo — люблю і ateleia — звільнення від опла-
ти, тут — грошові марки) — вивчення і ко-
лекціонування поштових марок та інших 
знаків оплати поштової кореспонденції, а та-
кож конвертів, листівок з надрукованими 
марками, знаками сплати поштових послуг.

Філер (фр. fileur, від filer — вистежува-
ти) — нишпорка, агент таємної поліції. 

Філія — відокремлений (представниць-
кий) підрозділ юридичної особи, розташова-
ний поза місцем її перебування, який вико-
нує всі її функції або частину. Ф. не є юри-
дичною особою. Юридична особа призначає 
керівника Ф., який діє на підставі доручен-
ня, виданого нею, і наділяє Ф. майном. Ф. 
діє на підставі положень, затверджених юри-
дичною особою, і мають бути вказані в її 
установчих документах.

Філія іноземного банку — відокрем-
лений структурний підрозділ іноземного 
банку, що не має статусу юридичної особи і 
провадить свою діяльність на території 
України відповідно до вимог, встановлених 
законами України для банків.
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Філософія корпорації — складається 
під впливом таких факторів як особистісні 
якості керівника, передісторія створення 
корпорації, ціннісні установки вищого ме-
неджменту, характер виробництва тощо.

Філософія політики — філософія, що 
ґрунтується на ідею, що відносно невелика 
кількість основних цінностей визначає полі-
тику й урядування протягом століть. Ця гру-
па цінностей просочується у політичний 
процес через політичну культуру, правову 
систему і навіть психологічні схильності фа-
хівців, які ухвалюють постанови. Отож фі-
лософія політичного курсу — сукупність 
цінностей, що визначають наміри уряду і 
найбажаніші засоби здійснення цих намірів.

Фільєра (фр. filiere — пристрій) — осо-
бливий вексель, виданий продавцем, у яко-
му пропонується тому, хто його придбав, то-
вар за певну ціну і на певних умовах. Прода-
вець товару (емітент Ф.) віддає вексель 
держателю Ф. (фільєристу), що представляє 
інтереси покупця, для проведення остаточ-
ного розрахунку за угодою. Якщо товар пе-
репродано третій особі, то вексель перехо-
дить до третьої особи. Такий перехід назива-
ють “відсилкою”. Покупець товару “гасить” 
Ф., коли виплачує фільєристу повністю 
суму коштів за товар, яку останній передає 
продавцеві.

Фільєрист — держатель фільєри, який 
представляє інтереси покупця товару і здій-
снює остаточний розрахунок за товар.

Фінал — 1) кінець якоїсь події, справи, 
явища, завершення чогось; 2) заключна зу-
стріч для виявлення переможця у якомусь 
змаганні; 3) кінцева частина музичного або 
літературного твору.

Фінанси — система грошових відносин 
держави, за допомогою яких вона здійснює 
розподіл ВВП і національного доходу для 
утворення і використання грошових фондів 
на розширене відтворення і задоволення ін-
ших потреб суспільства.

Фінанси акціонерних товариств — су-
купність економічних відносин, що виника-
ють у результаті нагромадження, використан-
ня, акумуляції та руху фінансових ресурсів і 
утворених на цій основі фінансових потоків.

Фінансова блокада — припинення або 
обмеження фінансових відносин з блокова-
ною країною для здійснення на неї еконо-
мічного тиску.

Фінансова група — банківська група, 
небанківська фінансова група.

Фінансова дисципліна — сукупність 
вимог, встановлених у законодавчому по-
рядку щодо функціонування фінансового 

механізму держави і обов’язок їх дотриму-
вання усіма учасниками фінансових відно-
син. Ф. д.— одна з видів державної дисци-
пліни, спосіб забезпечення законності. Ви-
моги Ф. д. визначаються: загальними 
принципами організації фінансової діяль-
ності держави; специфічними умовами 
функціонування фінансів у структурних 
підрозділах матеріального виробництва та 
невиробничої сфери.

Фінансова звітність — стандартизова-
ні документи фінансової звітності, які є час-
тиною фінансового плану корпорації. 

Фінансова інформація — набір даних 
(систематизований у певний спосіб) про: 
формування та використання фінансових 
ресурсів; доходи та пов’язані з ними ризики; 
ефективність використання активів; якість 
та обсяг грошових надходжень.

Фінансова компанія — фінансова ор-
ганізація, що здійснює фінансові операції з 
надання кредитів, у т. ч. й інвестиційних, за 
рахунок залучення вільних коштів юридич-
них і фізичних осіб. Кредити, позики, інвес-
тиції надаються на комерційних засадах.

Фінансова криза — глибокий розлад 
державної фінансової, грошової системи, що, 
насамперед, виявляється у занадто великій 
невідповідності доходів бюджету і його ви-
датків, нестабільності і падінні валютного 
курсу національної грошової одиниці, взаєм-
них неплатежах економічних суб’єктів, не-
відповідності в обігу грошової маси вимогам 
закону грошового обігу.

Фінансова монополістична група — 
організаційна форма розвитку фінансового 
капіталу та панування фінансової олігархії. 
У фінансову монополістичну групу об’єд-
нується монополістичний капітал промис-
ловості, торгівлі, банківської сфери, страху-
вання тощо. Ф. м. г. утворюється переважно 
навколо великого банку, інших фінансових 
інститутів.

Фінансова олігархія — нечисленна 
група найбільших і найбагатших монополіс-
тів, які уособлюють панування фінансового 
капіталу. Ф. о. утворюються на основі зро-
щування промислових і фінансових монопо-
лій. Методи їх панування — це особиста 
унія, довгострокові зв’язки і система участі.

Фінансова операція — будь-які дії 
щодо активів клієнта, вчинені за допомогою 
суб’єкта первинного фінансового моніто-
рингу, або про які стало відомо суб’єкту дер-
жавного фінансового моніторингу в межах 
виконання закону.

Фінансова політика — частина еконо-
мічної політики держави, уряду; курс, що 
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виявляється у використанні державних фі-
нансових ресурсів, регулюванні доходів і ви-
датків, формуванні і використанні держав-
ного бюджету, у податковому регулюванні, в 
управлінні грошовим обігом, у регулюванні 
курсу національної валюти.

Фінансова послуга — операції з фінан-
совими активами, що здійснюються в інте-
ресах третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб, а у випадках, передбаче-
них законодавством, — і за рахунок залуче-
них від інших осіб фінансових активів, з ме-
тою отримання прибутку або збереження ре-
альної вартості фінансових активів.

Фінансова система — сукупність різ-
них форм організації фінансових відносин, 
через які забезпечується функціонування 
фінансів. Ланками фінансової системи Укра-
їни є: державні фінанси; фінанси підпри-
ємств і організацій; централізовані та децен-
тралізовані фонди цільового призначення; 
державний кредит; резервні та страхові фон-
ди; фінансовий ринок.

Фінансова стійкість — здатність забез-
печувати вільне та ефективне маневрування 
грошовими коштами акціонерного товари-
ства, що сприятиме безперебійному процесу 
виробництва та реалізації продукції, що до-
сягається за умови достатності власного ка-
піталу, належної якості активів, стабільності 
доходів та можливості залучення позикових 
засобів. 

Фінансова стратегія — сукупність інте-
грованих у загальну конкурентну стратегію 
підприємства фінансових цілей, довгостроко-
вих фінансових планів їх досягнення та захо-
дів щодо ефективного залучення, перерозпо-
ділу і використання фінансових ресурсів, які 
забезпечують виконання цих планів.

Фінансова установа — 1) юридична 
особа, яка відповідно до закону надає одну 
чи кілька фінансових послуг, а також інші 
послуги (операції), пов’язані з наданням фі-
нансових послуг, у випадках, визначених за-
коном, та внесена до відповідного реєстру в 
установленому законом порядку. До фінан-
сових установ належать банки, кредитні 
спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі 
товариства, страхові компанії, установи на-
копичувального пенсійного забезпечення, 
інвестиційні фонди і компанії та інші юри-
дичні особи, виключним видом діяльності 
яких є надання фінансових послуг, а у ви-
падках, прямо визначених законом, — інші 
послуги (операції), пов’язані з наданням фі-
нансових послуг. Не є фінансовими устано-
вами (не мають статусу фінансової устано-
ви) незалежні фінансові посередники, що 

надають послуги з видачі фінансових гаран-
тій в порядку та на умовах, визначених Мит-
ним кодексом України; 2) установа, яка є фі-
нансовою відповідно до Закону України 
“Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг”, міжнарод-
на фінансова організація, іноземна юридич-
на особа, яка є іноземною фінансовою уста-
новою відповідно до законодавства держави 
її реєстрації та надала кредит, позику в іно-
земній валюті резиденту України на підставі 
договору, зареєстрованого Національним 
банком України.

Фінансова холдингова компанія — 
юридична особа, основним видом діяльності 
якої є участь у статутному капіталі юридич-
них осіб, та діяльність фінансових установ, 
які є її дочірніми та/або асоційованими ком-
паніями, є основною. Діяльність фінансових 
установ є основною, якщо сукупне середньо-
арифметичне значення їх активів за останні 
чотири звітних періоди (квартали) стано-
вить 80 і більше відсотків сукупного розміру 
середньоарифметичних значень активів усіх 
дочірніх та асоційованих компаній за цей  
період.

Фінансове забезпечення — сума ко-
штів на рахунку клієнта біржі (з урахуван-
ням прибутку і збитку за відкритими конт-
рактами, а також комісійних за цими конт-
рактами), яку можна буде одержати в разі їх 
ліквідації. Звіт про фінансове забезпечення 
надсилається брокерами своїм клієнтам що-
місячно.

Фінансове зовнішнє середовище — 
умови існування корпорації, тобто зовнішні 
умови для підприємницької діяльності: стан 
фінансового ринку, можливість отримання 
банківських позичок і розміщення нових 
емісій цінних паперів, податкові ставки, 
митні тарифи, інтернаціоналізація ринків, 
створення економічних союзів.

Фінансове оздоровлення банку — 
відновлення платоспроможності банку та 
приведення фінансових показників його ді-
яльності у відповідність із вимогами Націо-
нального банку України.

Фінансовий звіт компанії — обо в’яз-
кова форма звіту компанії, фірми, яка перед-
бачена законодавством більшості країн світу. 
Він містить фінансовий баланс за звітний 
період, звіт про прибутки і збитки компанії, 
зведену доповідь керівництва компанії. Фі-
нансовий звіт подається на розгляд зборів 
акціонерів і на вимогу державних фінансо-
вих органів.

Фінансовий контроль — одна з форм 
контрольної функції у сфері державного 
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управління, основними завданнями якої є 
здійснення контролю за фінансово-госпо-
дарською діяльністю, цільовим та ефектив-
ним використанням бюджетних коштів та 
коштів централізованих і децентралізованих 
фондів, збереженням державного майна, 
економним використанням матеріальних і 
фінансових ресурсів, за виконанням запла-
нованих завдань, правильністю ведення бух-
галтерського обліку, а також виявлення від-
хилень від прийнятих стандартів управління 
фінансовими ресурсами та державною влас-
ністю, усунення фактів порушення фінансо-
вої дисципліни, заподіяння збитків, безгос-
подарності й марнотратства, перекручуван-
ня звітності на підприємствах, в установах і 
організаціях, що належать до сфери управ-
ління міністерств, інших центральних орга-
нів виконавчої влади.

Фінансовий кредит — кошти, які нада-
ються у позику юридичній або фізичній осо-
бі на визначений строк та під процент.

Фінансовий менеджмент акціонер-
ного товариства — система принципів і 
методів розроблення та реалізації управлін-
ських рішень, спрямованих на досягнення 
його стратегічних і тактичних цілей: постій-
не зростання прибутку, раціональне їх вико-
ристання, максимізація ринкової вартості 
корпорації.

Фінансовий механізм — складова гос-
подарського механізму, являє собою сукуп-
ність форм і методів створення та викорис-
тання фондів фінансових ресурсів з метою 
забезпечення потреб державних структур, 
господарських суб’єктів і населення. Скла-
довими фінансового механізму є фінансові 
показники, нормативи, ліміти і резерви, фі-
нансове планування, прогнозування, управ-
ління фінансами. За допомогою фінансового 
механізму здійснюють розподіл і перерозпо-
діл створюваного в державі валового вну-
трішнього продукту.

Фінансовий моніторинг — сукупність 
заходів, які здійснюються суб’єктами фінан-
сового моніторингу у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення, що вклю-
чають проведення державного фінансового 
моніторингу та первинного фінансового мо-
ніторингу.

Фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості — гарантований державою 
в межах наявних бюджетних коштів рівень 
фінансового забезпечення завдань і функцій, 
які здійснюються відповідно Радою міні-

стрів Автономної Республіки Крим, місце-
вими державними адміністраціями, вико-
навчими органами місцевого самоврядуван-
ня, що використовується для визначення 
обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансовий план — програма забезпе-
чення потреб економіки країни, галузі, 
об’єднання, підприємства у фінансових ре-
сурсах, їх формування і розподілу. Розро-
бляється у формі балансу прибутків і ви-
трат.

Фінансовий посередник — інститут 
(установа) типу банку, страхової компанії, 
кредитної спілки або позичкового фонду, що 
отримує готівку від постачальників капіталу 
та інвестує її.

Фінансовий ризик — 1) ризик, який 
бере на себе позичальник чи страхова компа-
нія, надаючи позики, кредити, інвестиції або 
Гарантії на їх забезпечення у разі неможли-
вості кредитоодержувача сплатити або своє-
часно сплатити свої боргові зобов’язання; 
2) ризик, який бере на себе експортер, не ма-
ючи повних Гарантій одержання своєчасної 
оплати або оплати взагалі вартості експорто-
ваних товарів.

Фінансовий ринок — соціально-еконо-
мічні умови формування пропозиції фінан-
сово-грошових ресурсів, а також умови їх 
реалізації, використання і відтворення. Єм-
ність фінансового ринку визначається су-
мою банківського фінансового капіталу, ка-
піталів фінансових страхових організацій, 
залучених до кредитно-фінансових опера-
цій, а також вільних коштів юридичних і фі-
зичних осіб, що становлять загальну суму 
пропозиції кредитних ресурсів, а також об-
сягами попиту на кредитні ресурси — потре-
бою виробничих, невиробничих та інших 
компаній, організацій і установ у кредитних 
позичкових та інвестиційних ресурсах.

Фінансовий рік — період, на який роз-
робляється і протягом якого діє державний 
бюджет. Ф. р. може не збігатися з календар-
ним.

Фінансовий стан — стан економічного 
суб’єкта (держави, регіону, підприємства, 
фірми, підприємця, сім’ї), що характеризу-
ється наявністю у нього фінансових ресур-
сів, забезпеченням грошовими засобами, не-
обхідними для господарської діяльності та 
здійснення грошових розрахунків з іншими 
суб’єктами.

Фінансовий стан акціонерного това-
риства — це комплексне поняття, яке є ре-
зультатом взаємодії всіх елементів системи 
фінансових відносин товариства, визначаєть-
ся сукупністю виробничо-господарських 
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факто рів і характеризується системою показ-
ників, що відображають наявність, розміщен-
ня і використання ресурсів, реальні й потен-
ційні фінансові можливості акціонерного то-
вариства.

Фінансові активи — кошти, цінні папе-
ри, боргові зобов’язання та право вимоги 
боргу, що не віднесені до цінних паперів.

Фінансові відносини — економічні 
зв’язки, взаємовідносини, виражені у грошо-
вій формі.

Фінансові зобов’язання — зобов’я-
зання, зумовлені договірно-фінансовими 
відно синами підприємств, компаній, фірм 
(обов’язкові платежі, розрахунки тощо).

Фінансові інвестиції — господарські 
операції, що передбачають придбання кор-
поративних прав, цінних паперів, деривати-
вів та/або інших фінансових інструментів.

Фінансові інновації — методи, що за-
стосовуються фірмами з метою здійснення 
операцій з новими видами фінансових акти-
вів або у вигляді нових операцій з діючими 
активами, що дають можливість ефективні-
ше використовувати фінансові ресурси ком-
паній.

Фінансові інструменти — цінні папе-
ри, строкові контракти (ф’ючерси), відсо-
ткові строкові контракти (форварди), стро-
кові контракти на обмін (на певну дату в 
майбутньому) у разі залежності ціни від від-
соткової ставки, валютного курсу або фон-
дового індексу (відсоткові, курсові чи індек-
сні свопи), опціони, що дають право на ку-
півлю або продаж будь-якого із зазначених 
фінансових інструментів, у тому числі тих, 
що передбачають грошову форму оплати 
(курсові та відсоткові опціони).

Фінансові показники — показники ре-
зультативності фінансової діяльності під-
приємницької структури і, насамперед, ви-
користання фінансових ресурсів, які харак-
теризують різні напрями діяльності, 
пов’язані з нагромадженням і використан-
ням грошових фондів. Відношення власного 
капіталу до загальної балансової суми капі-
талу організації відбиває ступінь фінансової 
незалежності організації.

Фінансові резерви — кошти, зарезер-
вовані державою, підприємствами, об’єднан-
нями, фірмами, організаціями для забезпе-
чення непередбачених витрат, спеціальних 
потреб, усунення тимчасових фінансових 
труднощів і забезпечення нормальних умов 
діяльності.

Фінансові результати — результати 
господарської діяльності підприємств (уста-
нов, організацій) усіх форм власності в ціло-

му або окремих ланок їх роботи, виражені у 
грошовій формі. Визначають їх порівнянням 
суми витрат з одержаними доходами. Залеж-
но від співвідношення витрат і доходів Ф. р. 
можуть бути у вигляді прибутків або збит-
ків.

Фінансові умови — умови економічно-
го, політичного, соціального, організаційно-
го, методичного характеру, за яких функціо-
нує фінансова система і здійснюються фі-
нансові операції.

Фінансові ф’ючерси — довгострокові, 
строкові біржові угоди, контракти, пов’язані 
з купівлею і продажем валюти, цінних папе-
рів.

Фінансово-економічна безпека ак-
ціонерного товариства — система кількіс-
них та якісних параметрів фінансового ста-
ну, що комплексно характеризують загаль-
ний рівень його фінансової захищеності від 
загроз внутрішнього та зовнішнього середо-
вищ; це такий його фінансовий стан, що ха-
рактеризується збалансованістю та якістю 
сукупності фінансових інструментів, техно-
логій і послуг, що використовуються акціо-
нерним товариством у власній фінансовій 
системі, стійкістю до реальних та потенцій-
них загроз зовнішнього і внутрішнього ха-
рактеру, здатністю фінансової системи під-
приємства забезпечувати реалізацію його 
фінансових інтересів, місії і завдань достат-
німи обсягами фінансових ресурсів у поточ-
ному й перспективному періоді, а також 
спрямованістю на ефективний і сталий роз-
виток.

Фінансово-інвестиційний аналіз ак-
ціонерного товариства — це сукупність 
аналітичних процедур, що базуються на за-
гальнодоступній інформації фінансового ха-
рактеру і призначені для оцінки стану й 
ефективності використання інвестиційного 
потенціалу товариства, а також прийняття 
управлінських рішень стосовно доцільності 
інвестування коштів у його діяльність.

Фінансово-кредитна система Украї-
ни — 1) сукупність фінансово-кредитних 
відносин, на основі яких забезпечується 
утворення і використання фондів грошових 
ресурсів для функціонування народного гос-
подарства; 2) сукупність фінансово-кре-
дитних установ, що акумулюють, розподіля-
ють і перерозподіляють відповідні фонди 
коштів у народному господарстві. Ф.-к. с. У. 
складається з фінансів підприємств і галузей 
народного господарства, державного бюдже-
ту, місцевих бюджетів, страхування соціаль-
ного, майнового і особистого, позабюджет-
них фондів, банківського, державного і між-
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народного кредиту. Загальне керівництво 
Ф.-к. с. У. здійснює Верховна Рада України і 
Кабінет Міністрів України. Безпосередньо 
керує фінансовою системою Міністерство 
фінансів України і Казначейство України, 
кредитною системою — Управління Націо-
нального банку України. Міністерство фі-
нансів України має в кожній області, місті і 
районі відповідні фінансові відділи при міс-
цевих державних адміністраціях. 

Фінансово-кредитні інститути — 
державні і приватні комерційні організації, 
що здійснюють фінансові операції з креди-
тування, депонування вкладів, ведення роз-
рахункових рахунків, купівлі і продажу цін-
них паперів і валюти, надання фінансових 
послуг та ін. Основними фінансово-кредит-
ними інститутами є банки, крім того — фі-
нансові компанії, інвестиційні фонди, ощад-
ні каси, пенсійні фонди, страхові компанії, 
позичкові фонди.

Фінансово-промислова група — ста-
тутна або договірна юридична особа, створе-
на шляхом об’єднання промисловими під-
приємствами, організаціями та іншими 
суб’єктами підприємницької діяльності май-
на, фінансових ресурсів, які передаються у 
власність, в управління Ф.-п. г., зокрема до-
вірче. Головною організацією Ф.-п. г. може 
бути виробнича структура, банк, фінансова 
компанія. До відання груп передається пра-
во управління виробничою, науковою, фі-
нансовою та комерційною діяльністю учас-
ників цих груп.

Фінансування — забезпечення фінан-
совими ресурсами економіки держави, соці-
альних потреб і програм, виробництва про-
дукції, науково-технічних досліджень, будів-
ництва і переобладнання підприємств, а 
також утримання бюджетних організацій. 
Джерелами Ф. є власні нагромадження під-
приємств (прибуток, амортизаційні відраху-
вання) та кошти державного бюджету.

Фінансування бюджету — надхо-
дження та витрати бюджету, пов’язані зі 
зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і 
цінних паперів, кошти від приватизації 
державного майна (щодо державного бю-
джету), зміна залишків бюджетних коштів, 
які використовуються для покриття дефі-
циту бюджету або визначення профіциту 
бюджету.

Фінансування венчурне — форма фі-
нансування капіталу, пов’язана з підвище-
ним ризиком, за якої кредит надається не під 
проценти, а під певну частку приросту капі-
талу чи під частку акціонерного капіталу 
майбутнього підприємства.

Фінансування капітальних вкла-
день — процес надання і витрачання гро-
шових коштів на здійснення капітальних 
вкладень, які за джерелами фінансування 
поділяються на централізовані, що фінансу-
ються за рахунок коштів, обсяг яких визна-
чається у фінансових планах, затверджених 
у централізованому порядку, й нецентралі-
зовані, які фінансуються за рахунок коштів, 
нагромаджених безпосередньо у підприєм-
ствах.

Фінансування пряме — спосіб фінан-
сування, коли заощаджені кошти власника 
спрямовуються до позичальника без участі 
фінансових посередників.

Фінансування розповсюдження 
зброї масового знищення — дії з надання, 
збирання чи використання будь-яких акти-
вів для розповсюдження зброї масового зни-
щення, за вчинення яких передбачені міжна-
родні санкції.

Фінансування тероризму — надання 
чи збір будь-яких активів з усвідомленням 
того, що їх буде використано цілком або 
частково:

• для будь-яких цілей окремим терорис-
том, терористичною групою або теро-
ристичною організацією;

• для організації, підготовки і вчинення 
окремим терористом, терористичною 
групою або терористичною організаці-
єю визначеного Кримінальним кодек-
сом України терористичного акту, 
втягнення у вчинення терористичного 
акту, публічних закликів до вчинення 
терористичного акту, створення теро-
ристичної групи чи терористичної ор-
ганізації, сприяння вчиненню теро-
ристичного акту, провадження будь-
якої іншої терористичної діяльності, а 
також спроби вчинення таких дій.

Фінт — удаваний рух, удаваний випад, 
навмисне ухиляння від чогось.

Фірма — об’єднання підприємців, пер-
винний осередок виробничої чи комерційно-
підприємницької діяльності. Юридична осо-
ба, що здійснює свою діяльність для задово-
лення певних потреб суспільства і 
одержання прибутку. Залежно від ступеня 
концентрації виробництва і капіталу, форм 
власності Ф. можуть бути кооперативні, 
приватні, державні, мішані та з іноземним 
капіталом (спільні), у вигляді малих, серед-
ніх і великих підприємств.

Фірма дочірня — формально незалеж-
на підприємницька структура, що має право 
юридичної особи, однак контрольний пакет 
акцій належить іншій (материнській) ком-
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панії, яка визначає основні напрями діяль-
ності.

Фірмова назва — назва фірми, під 
якою вона офіційно виступає в економічних 
операціях. Як правило, це не тільки назва 
фірми, а й відображення головного напряму 
її діяльності та організаційно-правової 
структури. Ф. н. дає можливість виокремити 
її серед інших.

Фірмовий блок — об’єднані в компози-
цію товарний знак і логотип, а також різного 
роду пояснювальні написи (країна, поштова 
адреса, телекс, телефакс, телефон). 

Фірмовий знак — зареєстрована сим-
воліка товарів певної фірми, підприємства, 
що відрізняє їх від продукції інших підпри-
ємств, фірм. Власник товарного знака має 
виключне право на його використання. Це 
право охороняється законом (див. також 
“Торгова марка”).

Фірмовий стиль — сукупність інформа-
тивних, ілюстративних, мовнотекстових, 
музично-звукових, кольорово-освітлюва ль-
них та інших засобів впливу на інформацій-
ний простір і споживачів товарів та послуг, 
які позитивно відрізняють організацію влас-
ника даного Ф. с. від інших подібних. Його 
складовими є товарний знак, фірмова марка, 
шрифт, графічні зображення, логотипи тощо.

Фіск — 1) державна скарбниця; 2) схо-
вище грошей, коштовностей, інших матері-
альних цінностей.

Фіскальна монополія — одна з форм 
непрямого оподаткування, що виникає з ви-
ключного права держави на виробництво й 
продаж будь-якого товару масового спожи-
вання з метою нагромадження бюджетних 
коштів.

Фіскальна політика — політика уряду 
щодо оподаткування, державних витрат, 
державного бюджету, спрямована на усунен-
ня інфляційних процесів, підвищення за-
йнятості населення. Є складовою економіч-
ної політики держави.

Фіскальне мито — мито, що вводиться 
урядом для збільшення надходжень у дер-
жавний бюджет.

Фіскальні доходи — доходи державної 
скарбниці, державного бюджету. У вужчому 
значенні — доходи від державних фіскальних 
монополій (винної, горілчаної, тютюнової).

Фіто — у складних словах вказує на 
зв’язок з поняттями “рослина”, “рослинний 
світ” (напр., фітобіологія, фітопатологія).

Фіфо — 1) метод бухгалтерського облі-
ку товарно-матеріальних запасів за ціною 
першої виготовленої партії товару або пер-
шої партії товару (матеріалів, сировини, на-

півфабрикатів тощо), яка надійшла; 2) метод 
обчислення процентів у разі дострокового 
вилучення частини вкладу з банку. Полягає 
в тому, що вилученою вважається сума, яку 
було внесено першою.

Фокус-група — метод збирання даних, 
що базується на груповому обговоренні та 
дискусії, що виникає між учасниками дослі-
дження з приводу теми, яку вивчають, та 
проводиться за заздалегідь визначеним сце-
нарієм. Метод фокус-груп дає можливість 
фахівцям з оцінювання отримати якісну, а не 
кількісну інформацію, вивчити сприйняття, 
думки, отримати можливі рекомендації 
щодо подальших дій.

Фокусування — концентрація страте-
гічних устремлінь компанії на відносно вузь-
кому сегменті ринку, де вона гарантовано за-
безпечує собі тривале стійке положення.

Фондова політика — це державна по-
літика, тому її слід розглядати в аспекті ролі 
держави у сфері випуску й обігу інвестицій-
них цінних паперів. 

Фондовий ринок (ринок цінних па-
перів) — сукупність учасників фондового 
ринку та правовідносин між ними щодо роз-
міщення, обігу та обліку цінних паперів і їх 
похідних.

Форвард (англ. forward, букв. — пере-
дній) — система оперативних розрахунків, 
проведених не більше ніж через два робочі 
дні після підписання угоди. Зазвичай фор-
вардні угоди проводяться банками, фірмами 
для того, щоб уникнути збитків від зміни 
цін, курсів валют.

Форвардна інтервенція — інтервен-
ція, здійснювана центральним банком дер-
жави на форвардному ринку з метою зміни 
курсу національної валюти при угодах за го-
тівковий розрахунок, здійснення впливу на 
ставки відсотка за строковими угодами в на-
ціональній валюті. 

Форвардний контракт — цивільно-
правовий договір, за яким продавець 
зобов’язується у майбутньому в установле-
ний строк передати базовий актив у влас-
ність покупця на визначених умовах, а поку-
пець зобов’язується прийняти в установле-
ний строк базовий актив і сплатити за нього 
ціну, визначену таким договором.

Форма держави — комплексне понят-
тя, яке характеризує державу щодо форми 
правління, форми державного устрою та 
державного режиму.

Форма державного правління — по-
рядок організації вищих державних органів, 
що визначає їх структуру, компетенцію та 
взаємодію.

Фірмова назва
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Форма державного устрою — поря-
док територіального поділу держави, взає-
мовідносин її складників між собою й дер-
жавою в цілому та відповідної організації 
державних органів.

Формалізація — ознайомлення нового 
працівника у процесі прийняття в організа-
цію з характеристикою його роботи в пись-
мовому вигляді.

Формалізм (у дії) (від лат. formalis — 
той, що стосується форми) — дії, що спира-
ються на суворі конкретні норми (інструкції, 
розпорядження тощо), які не враховують 
особливості ситуації та зовнішніх умов, що 
змінюються. Зовнішня нормативна правиль-
ність формальних дій зазвичай суперечить 
суті ситуації, в якій вони здійснюються, і має 
наслідком малоефективність або шкідли-
вість формальних дій.

Формалістичне спілкування — згідно 
з веберівським адміністративним мислен-
ням, люди в організації функціонують, не-
зважаючи на міркування особистого харак-
теру; їхню поведінку завжди визначають су-
ворі правила й норми, встановлені в ім’я 
продуктивності й раціональності. Бюрокра-
ти, дбаючи про особисту безпеку в організа-
ціях, наголошують на тих правилах та нор-
мах і увічнюють їх.

Формальна група — це група, що воло-
діє юридичним статусом, взаємодія в якій 
регулюється системою формалізованих 
норм, правил, законів. Ці групи мають свідо-
мо поставлену мету, нормативно закріплену 
ієрархічну структуру і діють згідно з адміні-
стративно встановленим порядком (органі-
зації, підприємства та ін.).

Формальна організація — визначена 
проектом структурна схема організації, яка 
описує роль відносин (обіймаючи такі чин-
ники, як модель влади, відповідальність, по-
тік інформації), що їх вищий ешелон органі-
зації вважає за бажані для досягнення опти-
мальних, ефективних показників. Вона, як 
правило, призначена служити цілям органі-
зації.

Формальне і неформальне спілку-
вання — типи спілкування, що відповіда-
ють формальним і неформальним аспектам 
організацій. Всі організації забезпечують 
певне формальне спілкування для своїх чле-
нів, яке може складатися з інструкцій для 
нових працівників, підготовчих матеріалів і 
робочих посібників. Таким чином засвою-
ють формальні правила організації й дізна-
ються про вимоги до працівників. Мірою 
того, як нові працівники входять в організа-
цію, вони одержують ще й багато нефор-

мальних повідомлень, що змінюють повідом-
лення, одержані через офіційний канал. Такі 
неформальні повідомлення часто забезпечу-
ють попередню інформацію про невдово-
лення працівників та інші проблеми нижчих 
організаційних рівнів. Це може свідчити 
про недостатність формальних методів спіл-
кування.

Формальне професійне навчання 
працівників — набуття працівниками про-
фесійних знань, умінь і навичок у навчаль-
ному закладі або безпосередньо у робото-
давця відповідно до вимог державних стан-
дартів освіти, за результатами якого 
видається документ про освіту встановле-
ного зразка.

Формальний соціальний статус — 
позиція, яка має чіткі права й обов’язки, за-
кріплені в нормативних документах (напри-
клад, декан, син, студент).

Формальні негативні санкції — пока-
рання, передбачені юридичними законами, 
урядовими указами, адміністративними ін-
струкціями, приписаннями, розпорядження-
ми: позбавлення цивільних прав, тюремне 
ув’язнення, арешт, звільнення, штраф, кон-
фіскація майна, зниження на посаді, розжа-
лування, страта та ін.

Формальні позитивні санкції — пу-
блічне схвалення з боку офіційних організа-
цій (уряду, установи, творчого союзу): уря-
дові нагороди, державні премії й стипендії, 
подаровані титули, вчені ступені й звання, 
встановлення пам’ятника, вручення почес-
них грамот, допуск до високих посад і почес-
них функцій (наприклад, обрання головою 
правління) і та ін.

Форми добровільного об’єднання 
органів місцевого самоврядування. 
Органи місцевого самоврядування з метою 
більш ефективного здійснення своїх повно-
важень, захисту прав та інтересів територі-
альних громад можуть об’єднуватися в асо-
ціації органів місцевого самоврядування та 
їх добровільні об’єднання, які підлягають 
реєстрації. Органи місцевого самоврядуван-
ня та їх асоціації можуть входити до відпо-
відних міжнародних асоціацій, інших до-
бровільних об’єднань органів місцевого  
самоврядування. Асоціаціям та іншим до-
бровільним об’єднанням органів місцевого 
само врядування не можуть передаватися 
владні повноваження органів місцевого са-
моврядування.

Формуляр (нім. formular від лат. 
formula — форма, правило) — бланк торгово-
го документа, договору, текст якого в осно-
вному складений заздалегідь, що вимагає 
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лише заповнення деяких рядків і підписан-
ня, після чого він отримує юридичну силу.

Формуюче оцінювання — різновид 
оцінювання, в рамках якого досліджується 
процес реалізації проекту чи програми. 
Основним завданням при проведенні фор-
муючого оцінювання є пошук способу вдо-
сконалення проекту чи програми, визначен-
ня змін, які потрібно внести в його дизайн.

Форс-мажор, форс-мажорні обста-
вини (фр. force majeure) — подія, надзвичай-
ні, нездоланні, які не залежать від волі і дій 
учасників угоди обставини, які не можуть 
бути передбачені, попереджені або усунуті, 
наприклад, стихійні лиха; результатом таких 
надзвичайних і невідворотних обставин є 
повне або часткове невиконання умов дого-
вору. У таких випадках одна із сторін дого-
вору мимоволі завдає збитків іншій стороні.

Франчайзингові підприємства — 
об’єднання великої корпорації із невелики-
ми компаніями або окремими бізнесменами.

Франшиза (фр. franchise — пільга, віль-
ність) — передбачена умовами страхування 
частина збитків особи, яка страхує майно, 
яке не підлягає відшкодуванню з боку стра-
ховика. Встановлюється або у відсотках до 
страхової суми, або в абсолютному розмірі. 
Існує два види Ф.: умовна (не віднімається) 
і безумовна (віднімається). У першому ви-
падку страховик звільняється від відпові-
дальності за збиток, що не перевищує вста-
новленої суми франшизи, але повинен від-
шкодувати збиток цілком, якщо його розмір 
більше цієї суми. При безумовній франщизі 
збиток у всіх випадках відшкодовується за 
вирахуванням встановленої суми. Знижую-
чи в певній мірі рівень страхового забезпе-
чення застрахованого майна, франшиза дає 
можливість різко скоротити кількість дріб-
них виплат, що перешкоджає розпорошення 
страхового фонду.

Фратрія — братство двох і більше пле-
мен, що характеризується розширенням вза-
ємних зв’язків між родами.

Фрустрація (від лат. frustration — ома-
на, невдача, марне сподівання) — психічний 
стан індивіда, що є наслідком гострого пере-
живання ним ситуацій, які перешкоджають 
досягненню мети чи задоволенню потреб, за-
грожуючи гідності, престижу або життю. 
Фрустраційні ситуації спричинені конфлік-
том між актуально значущою потребою і не-
можливістю її реалізації. Ф. має такі ознаки 
негативних переживань: розчарування, роз-
дратування, почуття небезпеки, відчай тощо. 
Наслідком Ф. є: агресія; переоцінка бажань, 
цілей; загальний регрес поведінки тощо.

Фузія — злиття кількох акціонерних то-
вариств, компаній.

Фундаменталізм ісламський — релі-
гійно-по  лі тичний, ідеологічний рух, який 
проголошує свою відданість вихідним ідеям, 
приписам та цінностям ісламу, висуває ви-
могу очистити його від пізніших нашару-
вань, перекручень та ухилів, відновити в су-
часному житті мусульман інститути і норми 
раннього ісламу — ісламу часів пророка Му-
хамеда і перших халіфів на основі вихідних 
настанов Корану та Суни. Ф. і. не є єдиною 
системою релігійного світогляду. У ньому 
виокремлюють дві течії: помірковану та ра-
дикальну. Помірковані фундаменталісти ви-
ступають за мирні шляхи боротьби, застосо-
вуючи пропаганду ісламського способу жит-
тя та співпрацю з вищим керівництвом 
мусульманських держав у напрямі ісламіза-
ції. Радикальний Ф. і., крім вимоги мораль-
ного перетворення суспільства на засадах 
релігійних цінностей, характеризується 
жорстким спрямуванням на трансформацію 
глобального світоустрою. Ще одним крите-
рієм, за яким можна розрізнити поміркова-
них та радикальних ісламських фундамента-
лістів є принцип такфіру — звинувачення у 
зневірі. Помірковане крило вважає вестерні-
зованих мусульман хоча й грішними, проте 
правовірними, а право на такфір визнають за 
державою. Представники радикальної течії 
сприймають мусульман, які залучились до 
процесу модернізації, кафірами — невірни-
ми, а право на такфір визнають за окремими 
групами і за кожним “справжнім” мусульма-
нином. Поняття Ф. і. слід відрізняти від іс-
ламського екстремізму. Ф. і. — це, насампе-
ред, теологічний рух, спрямований на захист 
та поширення догм і постулатів ісламу, а іс-
ламський екстремізм — агресивний конфе-
сійно-політичний рух, скерований на руйну-
вання громадянського суспільства та пропа-
гування панісламізму за допомогою сили та 
зброї. Незважаючи на те, що ісламський екс-
тремізм пов’язаний релігійними традиціями 
з радикальним Ф. і., існує ряд ознак, які роз-
різняють ці два поняття. Ф. і. притаманно: 
заперечення цілісності сучасної цивілізації; 
нехтування принципами міжнародного пра-
ва; протиставлення ісламського світу неіс-
ламським країнам; використання дестабілі-
зації державних устроїв країн як засобу до-
сягнення своїх політичних цілей. У межах 
ісламського екстремізму духовне та релігій-
не начало поступається протиправній анти-
людяній діяльності. Провідними екстреміст-
ськими міжнародними групами є: “Брати — 
мусульмани”, “Хамас”, “Хезбалла”. 

Формуюче оцінювання
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Функції держави — основні напрями 
діяльності держави, в яких втілюються її 
сутність і соціальне призначення.

Функції державної служби — складо-
ві змісту діяльності інституту державної 
служби, що відображають його роль і при-
значення в суспільстві, зумовлені цілями, 
що стоять перед державою, та спрямовані на 
ефективне функціонування органів держав-
ної влади, реалізацію інтересів прав і свобод 
громадян.

Функціональна стратегія — охоплює 
аспекти підтримки бізнесу компанії її функ-
ціональними структурами (науковими, ви-
робничими, маркетинговими, кадровими, 
фінансовими). 

Функціональна структура — поділ 
функцій менеджменту між керівництвом і 
окремими підрозділами.

Функціональна фінансова страте-
гія — різновид фінансової стратегії, що роз-
робляється на основі генеральної стратегії і 
визначає шляхи і заходи досягнення корпо-
ративних цілей у частині фінансових аспек-
тів реалізації інших функціональних страте-
гій маркетингової, виробничої, інноваційної 
тощо.

Функціональний керівник — мене-
джер, відповідальний за спеціалізовану 

функцію управління, наприклад маркетинг, 
персонал, виробництво тощо. Функціональ-
ні обов’язки — викладені у письмовому ви-
гляді завдання, обов’язок і відповідальність 
працівника.

Футурологія (від лат. futurum — май-
бутнє) — у широкому розумінні — майбутнє 
Землі та людства, у вузькому — сфера науко-
вих знань, що охоплює перспективи соціаль-
них процесів, прогнозування та прогностику 
концепцій майбутнього. Наукова основа 
Ф. — прогностичні блоки і перевірені мето-
ди прогнозування, створені іншими наука-
ми. Крім того, кожне наступне футурологіч-
не дослідження спирається на досвід попере-
дніх досліджень, запозичуючи певні теми і 
прийоми або сперечаючись з ними. Ф. мож-
на назвати наукою про шляхи розвитку ци-
вілізації.

Ф’ючерсний контракт (ф’ючерс) — 
стандартизований строковий контракт, за 
яким продавець зобов’язується у майбутньо-
му в установлений строк (дата виконання 
зобов’язань за ф’ючерсним контрактом) пе-
редати базовий актив у власність покупця на 
визначених специфікацією умовах, а поку-
пець зобов’язується прийняти базовий актив 
і сплатити за нього ціну, визначену сторона-
ми контракту на дату його укладення.

Ф’ючерсний контракт (ф’ючерс)
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Хабар — гроші або інші матеріальні цін-
ності, надані посадовій особі в обмін на вчи-
нення посадових дій або бездіяльності в по-
рушення закону.

Хабар-винагорода, хабар-підкуп — 
одержання службовою особою особисто 
або через посередника не обумовленого за-
здалегідь хабара у вигляді грошей, цінних 
паперів, іншого майна чи вигод майнового 
характеру за дії (бездіяльність) на користь 
хабародавця або представлених осіб, якщо 
такі дії (бездіяльність) належать до служ-
бових повноважень посадової особи або 
вони в силу посадового становища можуть 
сприяти таким діям (бездіяльності), а так 
само за загальне заступництво, потурання 
по службі. Великим розміром хабара — ви-
знається сума грошей, вартість цінних па-
перів, іншого майна чи вигод майнового 
характеру в одну тисячу разів перевищує 
розрахунковий показник, встановлений 
зако нодавством України на момент вчи-
нення злочину.

Хабарництво — дія, коли державний 
службовець або прирівняна до нього особа в 
своїх або чужих інтересах прямо або опосе-
редковано бере, обіцяє або домовляється 
прийняти хабар, вимагає дачі хабара або 
провокує його за законну дію або бездіяль-
ність при виконанні повноважень.

Характер (гр. charakter — риса, особли-
вість) — сукупність стійких індивідуальних 
особливостей особистості, що формується і 
виявляється в діяльності та спілкуванні, ви-
значаючи типові для неї стилі поведінки. 
Xарактер обумовлений суспільним буттям 
особистості, засвоєнням соціального досвіду, 
природними особливостями (задатками, 
темпераментом, особливостями вищої нер-
вової діяльності). Виявляється у системі від-
носин людини і навколишньої дійсності, за-
лежить від світогляду індивіда, переконань 
та моральних принципів, що свідчить про 

вирішальне значення соціального виховання 
у формуванні X.

Характеристика — сукупність відомос-
тей, насамперед психологічних, про особли-
вості характеризованого працівника, переду-
сім — про його характер, здібності та профе-
сійну кваліфікацію. Є Х. усна й письмова, 
докладна і коротка, глибока і поверхова, до-
стовірна і недостовірна. Загалом характерис-
тика — опис, визначення відмітних власти-
востей конкретного працівника, офіційний 
документ — відгук про службову, громадську 
та іншу його діяльність.

Харизма (грец. charisma — милість, Бо-
жий дар) — під Х. розуміють певні якості 
особистості (особливе обдарування, інтелек-
туальні та духовні здібності), які вважають 
взірцем і завдяки яким вона користується 
повагою і популярністю.

Харизматична влада — тип влади, що 
відрізняється від раціонально-правової і 
традиційної влади, оскільки походить від не-
звичайних особистостей і тому нестабільна. 
Х. в. не потребує адміністративного штату, 
ієрархії влади, норм і правил, жодних атри-
бутів офіційної організації, що є посередни-
ком між вищим керівництвом і працівника-
ми найнижчого рівня. Не покладається вона 
і на святість традиції. Харизматична влада 
рішуче відкидає минуле й прецедент як ке-
рівні принципи поведінки.

Харизматичний лідер — політичний 
діяч, наділений харизмою, що й визначає 
його лідерське становище.

Харизматичні партії — партії, що у 
своїй діяльності орієнтуються на харизма-
тичних лідерів, які найчастіше і є їх засно-
вниками.

Хартія (від грец. chartes —аркуш папіру-
су) — грамота, назва ряду документів, зокре-
ма міжнародно-правових, що мають важливе 
суспільно-політичне значення і містять ви-
значені стандарти, обов’язкові для її підпи-

Х

Хабар
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сантів (напр., Європейська Хартія про місце-
ве самоврядування, Хартія про особливе 
партнерство між Україною та організацією 
Північно-атлантичного Договору).

Хеджування — страхування строкових 
угод від можливих змін ціни при укладанні 
угоди на тривалий термін.

Хозарський каганат — середньовічна 
держава (650–969), створена кочовим наро-
дом хозар на території Нижнього Поволжя і 
східної частини Північного Кавказу. Первіс-
ною етнічною основою каганату були Кавказ, 
племена хозар. Проживаючи спочатку у Пів-
нічному Дагестані, хозари з’явилися у Східній 
Європі після гунської навали (ІV ст.) і кочува-
ли у Західно-Прикаспій ському степу між річ-
кою Сулак у Північному Дагестані й Ниж-
ньою Волгою, займаючись здебільшого ско-
тарством, почасти (у низинах Волги) — земле-

робством та садівництвом. Разом з племенами 
савірів нападали на володіння Візантії та Іра-
ну. В VІ ст. хазар підкорив Тюркський каганат.

Холдингова компанія — це суб’єкт 
господарювання, що володіє контрольним 
пакетом акцій дочірнього підприємства (під-
приємств); компанія, яка володіє контроль-
ними пакетами акцій інших акціонерних 
компаній.

Художня культура — це сукупність усіх 
видів художньої діяльності, включаючи про-
дукт і процес цієї діяльності. До складу Х. к. 
належить прикладне мистецтво або дизайн; 
“чисте” або “витончене” мистецтво (традицій-
но виділяють 7 видів: архітектуру, образо-
творче мистецтво, музику, літературу, танець, 
театр, кінематограф).

Хурал — назва представницьких органів 
влади в Монголії, а також в Туві і Бурятії.

Хурал
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Цедент (лат. cendes — який поступаєть-
ся) — первісний кредитор, який передає на-
лежні йому права вимоги іншій особі (цесіо-
нарію), що стає новим кредитором. Ц. 
зобов’язаний передати цесіонарію докумен-
ти, які свідчать про право вимоги. Ц. несе 
відповідальність перед цесіонарієм за недій-
сність переданої йому вимоги, але не відпо-
відає за невиконання цієї вимоги боржни-
ком (див. також “Цесія”).

Ценз — передбачені законодавством об-
межувальні умови щодо особистого вибор-
чого або інших прав. Виборчий Ц. як умова 
надання громадянину виборчих прав уста-
новлюється Конституцією або виборчим за-
конодавством.

Централізація (лат. centralis — середин-
ний) — форма організації державного управ-
ління, за якої більшість владних повнова-
жень зосереджена в єдиному центрі, а управ-
лінська система є вертикальною структурою, 
побудованою на засадах субординації.

Централізм — принцип організаційної 
побудови системи державного управління, 
що полягає в підпорядкуванні місцевих ор-
ганів виконавчої влади центральним, при 
цьому вся система управляється з одного 
центру.

Централізовані закупівельні органі-
зації — юридичні особи, що визначаються 
Кабінетом Міністрів України, Радою Міні-
стрів Автономної Республіки Крим, органа-
ми місцевого самоврядування як замовни-
ки, які організовують і проводять процеду-
ри закупівель та закупівлі за рамковими 
угодами в інтересах замовників відповідно 
до закону. Ц. з. о. набувають усіх прав та 
обов’язків замовників, що визначені зако-
ном, та несуть відповідальність згідно із за-
конами України. Особливості створення та 
діяльності централізованих закупівельних 
організацій встановлюються Кабінетом Мі-
ністрів України.

Центральні органи виконавчої вла-
ди — утворюються для виконання окремих 
функцій з реалізації державної політики як 
служби, агентства, інспекції. Завданням Ц. о. 
в. в. є:

1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (ко-

нтролю);
3) управління об’єктами державної влас-

ності;
4) внесення пропозицій щодо забезпе-

чення формування державної політи-
ки на розгляд міністрів, які спрямову-
ють та координують їх діяльність.

У разі якщо більшість функцій централь-
ного органу виконавчої влади складають 
функції з надання адміністративних послуг 
фізичним і юридичним особам, центральний 
орган виконавчої влади утворюється як 
служба. У разі якщо більшість функцій цен-
трального органу виконавчої влади склада-
ють функції з управління об’єктами держав-
ної власності, що належать до сфери його 
управління, центральний орган виконавчої 
влади утворюється як агентство. У разі якщо 
більшість функцій центрального органу ви-
конавчої влади складають контрольно-
наглядові функції за дотриманням державни-
ми органами, органами місцевого самовряду-
вання, їх посадовими особами, юри дичними 
та фізичними особами актів законодавства, 
центральний орган виконавчої влади утворю-
ється як інспекція.

Ц. о. в. в. виконують такі функції:
1) забезпечують формування та реалізу-

ють державну політику у сфері дер-
жавної служби;

2) розробляють проекти нормативно-пра-
во вих актів з питань державної служ-
би;

3) видають у випадках, встановлених за-
коном, нормативно-правові акти з пи-
тань державної служби, надають 

Ц
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роз’яс нення з питань застосування за-
кону та інших нормативно-правових 
актів у сфері державної служби;

4) здійснюють контроль за додержан-
ням, визначених законом, умов реалі-
зації громадянами права на державну 
службу;

5) забезпечують визначення потреб у 
професійному навчанні державних 
службовців відповідно до вимог про-
фесійних стандартів;

6) організовують із залученням навчаль-
них закладів навчання державних 
службовців з метою удосконалення 
рівня володіння ними державною мо-
вою, регіональною мовою або мовою 
національних меншин, а також інозем-
ною мовою, яка є офіційною мовою 
Ради Європи, у випадках, якщо воло-
діння такою мовою є обов’язковим від-
повідно до закону;

7) формують пропозиції щодо обсягів 
державного замовлення на професій-
не навчання державних службовців 
для державних потреб на основі їхніх 
професійних компетенцій та розмі-
щення затверджених обсягів згідно із 
законодавством, забезпечує своєчасне 
фінансування виконавців державного 
замовлення відповідно до укладених 
державних контрактів;

8) сприяють розвитку системи навчаль-
них закладів, що здійснюють профе-
сійне навчання державних службов-
ців, делегують їм повноваження з ви-
значення змісту навчання державних 
службовців відповідно до вимог про-
фесійних стандартів;

9) організовують із залученням навчаль-
них закладів розроблення освітньо-
про фесійних програм у галузі знань 
“Публічне управління та адміністру-
вання” та їх погодження, а також роз-
робляють професійні програми 
спеціа лізації та підвищення кваліфі-
кації державних службовців на основі 
професійних компетенцій і погоджу-
ють такі програми;

10) в межах повноважень, визначених за-
коном, проводять у державних орга-
нах перевірки стану дотримання ви-
мог закону;

11) проводить в установленому порядку 
службові розслідування з питань до-
тримання державними службовцями 
вимог закону;

12) вживають заходів щодо створення рів-
них умов для прийняття та просуван-

ня по службі державних службовців 
категорій “Б” і “В”;

13) забезпечують ведення і оприлюднен-
ня єдиного переліку вакантних посад 
державної служби в державних орга-
нах та переможців конкурсів;

14) направляють державним органам та їх 
посадовим особам вимоги про скасу-
вання рішень таких органів з питань 
державної служби, які суперечать за-
конодавству в частині реалізації гро-
мадянами права на державну службу;

15) надають методичну допомогу служ-
бам управління персоналом у держав-
них органах;

16) проводять моніторинг вакантних по-
сад державної служби категорії “А” та 
ініціює перед суб’єктом призначення 
проведення конкурсу на такі посади;

17) ведуть облік державних службовців 
категорії “А”, строк повноважень яких 
закінчується, а також тих, які після 
звільнення не працевлаштовані в 
установленому порядку, але не довше 
ніж протягом одного року з дня закін-
чення строку призначення на посаду;

18) розробляють за погодженням із Комі-
сією з питань вищого корпусу держав-
ної служби типові вимоги до профе-
сійної компетентності державних 
службовців категорії “А” та подає їх 
Кабінету Міністрів України для за-
твердження;

19) розглядають скарги державних служ-
бовців категорій “Б” і “В” щодо при-
йняття, проходження та припинення 
державної служби відповідно до за-
кону;

20) забезпечують захист прав державних 
службовців під час зміни істотних 
умов служби.

Церковно-релігійна ситуація — ви-
значається складною системою взаємин, вза-
ємодії та взаємовпливів церков та релігійних 
організацій у тій чи іншій країні, у тих чи ін-
ших суспільних умовах.

Цесія — уступка вимоги, передбачається 
нормами цивільного права і являє собою пе-
редання кредитором (цедентом) належного 
йому права вимоги іншій особі (цесіонарію), 
яка стає новим кредитором. Ц. допускається, 
якщо вона не суперечить закону чи договору 
або коли не пов’язана з особою кредитора.

Цивілізація (лат. civilis — гідний, вихо-
ваний) — 1) самостійне цілісне соціально-
історичне утворення, локалізоване в часі та 
просторі, найвища культурна спільність лю-
дей і найширший рівень культурної іденти-
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фікації, крім того, що відрізняє людину від 
інших біологічних видів; 2) певний синонім 
культури, сукупність духовних і матеріаль-
них досягнень суспільства. Дефініцію “Ц.” 
першим увів у науковий обіг В. Р. Мірабо у 
1757 р. і за наступні 250 років її розуміння 
супроводжувалося істотними змінами. Від 
початку поняття “Ц.” вбирає в себе сенси по-
передніх, близьких за значенням понять, які 
персоніфікували процеси раціоналізації по-
ведінки, становлення громадянського су-
спільства, вдосконалення державного управ-
ління. У ХІХ — на початку ХХ ст. його цін-
нісний зміст поступається місцем різно бічній 
за сенсом науковій складовій. У ХХ ст. його 
значення в цілому відновлюється, при цьому 
накопичений зміст не губиться, а переходить 
у приховану, потенційну форму й, за потре-
би, актуалізується. Систематизуючи історію 
А. Тойнбі довів, що історія людства розвива-
ється не як пряма лінія поступового прогре-
су, а як співіснування окремих Ц. — замкне-
них суспільств, в основі яких лежить релігія 
і форми її реалізації. Саме релігія являє со-
бою “дух суспільства”. Кожна цивілізація, за 
Тойнбі, проходить стадії генезису, росту, над-
лому й розкладення, виникнення й падіння 
універсальних держав, світових церков. Го-
ловними висновками теорії А. Тойнбі слід 
визнати таке: генезис Ц. вимагає зусиль 
більше ніж однієї раси; держави завжди є 
елементом більшої системи — суспільства і 
виникають лише після появи суспільства. 
Саме тому межі Ц. завжди ширші як у про-
сторі, так і в часі ніж будь-які національні 
держави, держави-міста або політичні сою-
зи; жодна Ц. не охоплює всього людства і 
всієї Землі; жодна з Ц. не є “найкращою” і 
хоча вони змушені взаємодіяти між собою 
повне злиття їх до “єдності Ц.” неможливе. 
Американський політолог Семюель Хантінг-
тон доводить, що в сучасному світі головним 
критерієм розбіжностей між людьми стає їх 
культурна належність до певної цивілізації, 
або ідентичність, що складається з лінгвіс-
тичних, етнічних, історичних, релігійних, ін-
ституційних елементів. Учений також ста-
вить під сумнів поширену думку, що торгів-
ля, інвестиції, комунікації тощо створюють 
передумови для формування єдиної Ц. На-
впаки, він стверджує, що “люди визначають 
свою ідентичність за допомогою того, чим 
вони не є”, тобто чим більше людина пізнає 
світ, тим більше вона відчуває власну уні-
кальність та намагається її захистити. Про-
тистояння Ц. може відбуватися як в 
економіко-культурній сфері, так і у вигляді 
силових конфліктів. Взаємодія (у викладі 

Хантінгтона — зіткнення) Ц. неминуча через 
низку факторів, серед яких: фундаментальні 
розбіжності в усталених цивілізаційних цін-
ностях; посилення взаємодії між Ц. на фоні 
зростаючої цивілізаційної самосвідомості; 
посилення економічного регіоналізму, успі-
хи якого безпосередньо пов’язані з цивіліза-
ційною спільністю учасників регіональних 
економічних відносин; досить агресивне 
нав’язування однією, Ц. своїх цінностей (на-
самперед, цінностей індивідуалізму та збага-
чення) як “загальнолюдських”, що автома-
тично ставить цінності інших Ц. у розряд 
“другорядних” або навіть “шкідливих”, якщо 
вони якоюсь мірою “недемократичні”. Взає-
модія різних Ц. відбувається у формах само-
ізоляції (відторгнення), вестернізації (асимі-
ляції) та модернізації (осучаснення країни з 
одночасним збереженням власної наці о-
нально-культур ної унікальності). В сучасно-
му глобалізаційному світі відбувається пере-
творення світового порядку — він будується 
вже не навколо політикоідеологічних блоків 
держав, як це було ще у ХХ ст., а навколо 
світових Ц. 

Цивільний захист — система організа-
ційних, інженерно-технічних, санітарно-
гігієнічних, протиепідемічних та інших за- 
ходів, які здійснюються центральними і міс-
цевими органами виконавчої влади, 
орга нами місцевого самоврядування, підпо-
рядкованими їм силами і засобами, підпри-
ємствами, установами та організаціями неза-
лежно від форми власності, добровільними 
рятувальними формуваннями, що забезпе-
чують виконання цих заходів з метою запо-
бігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, 
які загрожують життю та здоров’ю людей, 
завдають матеріальних збитків у мирний час 
і в особливий період. Ц. з. здійснюється з ме-
тою реалізації державної політики, спрямо-
ваної на забезпечення безпеки та захисту на-
селення і територій, матеріальних і культур-
них цінностей та довкілля від негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій у мирний 
час та в особливий період; подолання наслід-
ків надзвичайних ситуацій, у тому числі на 
територіях іноземних держав відповідно до 
міжнародних договорів України, згода на 
обов’яз ковість яких надана Верховною Ра-
дою України.

Цивільний кодекс — основне джерело 
цивільного права: систематизований єдиний 
законодавчий акт, що визначає правове ста-
новище учасників цивільного обороту, під-
стави виникнення і порядок здійснення пра-
ва власності та інших речових прав, винят-
кових прав на результати інтелектуальної 
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діяльності (інтелектуальної власності), який 
регулює договірні та інші зобов’язання, а та-
кож інші майнові та пов’язані з ними особис-
ті немайнові відносини, засновані на рівно-
сті, автономії волі.

Цивільний шлюб — шлюб, оформле-
ний без участі церкви в відповідних органах 
державної влади. 

Цивільно-правова відповідальність — 
один з видів юридичної відповідальності, що 
являє собою встановлені нормами цивільно-
го права юридичні наслідки невиконання 
або неналежного виконання особою перед-
бачених цивільним правом обов’язків (в 
основному — зобов’язань за договорами, при 
здійсненні ряду інших цивільних правопо-
рушень), що пов’язано з порушенням суб’єк-
тивних цивільних прав іншої особи. 

Цикл демпінга/Цикл PDCA (англ. 
абревіатура від Plan — Плануй, Do — Вико-
нуй, Check — Перевіряй, Act — Дій, кори-
гуй) — найбільш застосовний у світі метод 
поліпшення якості також відомий як цикл 
Шухарта-Демінга або “коло якості”. Цикл 
PDCA можна стисло описати таким чином: 
визначай цілі та процеси, необхідні для до-
сягнення результатів згідно з потребами за-
мовника/споживача та політики організації 
(P) впроваджуй процеси (D) здійснюй моні-
торинг та вимірювання процесів і послуг 
згідно з визначеною політикою, цілями і ви-
могами до послуг, а також звітуй про резуль-
тати (C) вживай заходів для постійного по-
ліпшення (вдосконалення) показників функ-
ці онування процесів та надання послуг (A). 
Розробники спеціальної моделі якості для 
органів публічного управління ЄС — “За-
гальної/ рамкової схеми оцінювання” 
(Common Assessment Framework — САF) — 
вважають, що більшості організацій публіч-
ного адміністрування зараз притаманний об-
межений підхід до діяльності “Плануй—Вико-
нуй”. Поступове впровадження в публічному 
адмініструванні принципів всеохоплюючого 
управління на основі якості (TQM) та побу-
дованих на їх основі вимог міжнародних 
стандартів ISO та систем управління якістю 
(ISO серії 9000), участь у конкурсах органі-
заційної досконалості, проведення діагнос-
тичних самооцінювань — упровадження мо-
делей якості — мають за мету поступово про-
вести державні організації до цілком 
реалізованого циклу “Плануй–Виконуй–
Перевіряй–Дій/Коригуй”.

Цинізм політичний — форма політич-
ної поведінки, для якої характерне презир-
ливе ставлення до всіх умовностей, запере-
чення будь-яких моральних норм і правил.

Циркуляція еліт — теорія Ц. е., сфор-
мульована італійським соціологом, інжене-
ром за фахом В. Парето, який застосував 
основний закон механіки до суспільних від-
носин та сформулював принцип підтриман-
ня та порушення рівноваги у соціальних 
системах. Він спробував побудувати нову 
політико-правову теорію. На думку цього 
науковця, оскільки цикли підйому та зане-
паду, становлення й падіння еліти є необхід-
ною умовою функціонування суспільства в 
цілому та державних механізмів зокрема, 
чергування, коливання, зміна еліт є законом 
існування людської спільноти.

Цілі національні — основні орієнтири 
(мотиваційні установки, бажані результати) 
узгодженої діяльності держави, суспільства і 
громадян, які видаються досяжними у ме жах 
деякого інтервалу часу; кінцевий момент 
(подія) політичного, економічного чи будь-
якого іншого соціально значущого процесу 
досягнення суспільно значущих результатів 
загальнонаціонального масштабу. Ц. н. фор-
муються в руслі національних інтересів. 
Вони є їх своєрідною декомпозицією, а їх 
зміст, спрямованість, терміни та бажана ін-
тенсивність досягнення головним чином ви-
значаються динамікою та суперечливістю 
розвитку середовища існування суспільства і 
держави та іншими чинниками, зокрема, се-
ред них наявні та прогнозовані загрози на-
ціональним інтересам та ступінь важливості 
реалізації національних інтересів у межах де-
якого інтервалу часу. Тобто формулювання 
(визначення) Ц. н. та важливість їх досягнен-
ня у процесі впровадження політики націо-
нальної безпеки зумовлені передусім необ-
хідністю реалізації національних інте ресів.

Цілі суспільного розвитку — конкрет-
ні на певну перспективу кінцеві стани або 
очікувані результати суспільного розвитку. 
Серед різновидів Ц. с. р. можна виокремити 
такі: суспільно-політичні, що охоплюють 
комплексний, цілісний, збалансований і 
якісний розвиток суспільства; соціальні, що 
відображають вплив суспільно-політичних 
цілей на соціальну структуру суспільства, 
взаємовідносини її елементів, стан і рівень 
соціального життя людей; духовні, пов’язані 
в одному аспекті із сприйняттям духовних 
(культурних) цінностей, якими керується 
суспільство, а в іншому — із залученням ду-
ховного потенціалу суспільства в реалізації 
суспільно-політичних і соціальних цілей; 
економічні, що характеризують та утверджу- 
ють систему економічних відносин, які за-
безпечують матеріальну основу реалізації 
суспільно-політичних та інших цілей; орга-
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нізаційні, які спрямовані на розв’язання ор-
ганізаційних проблем розвитку, розбудову 
відповідних інституцій та організаційних 
структур; інформаційні, які ведуть до забез-
печення накреслених цілей необхідною, до-
стовірною і адекватною інформацією.

Цільова група — соціальні групи, орга-
нізації чи особи, на користь яких здійсню-
ють проек чи програму. Цільова група вклю-
чає в себе всіх осіб, на яких проект може 
мати позитивний вплив, тоді як конкретні 
особи, організації чи соціальні групи, які 
отримують вигоди від проекту чи програми, 
є його бенефіціарами.

Цільова інноваційна програма — ціле-
спрямований економічний механізм іннова-
ційного процесу, що є органічним поєднан-
ням прикладних досліджень, конструктор-
ських розробок, виробничих, випро бу ва льних 
робіт, озброєний відповідною інноваційною 
стратегією з урахуванням централізованого 
управління, планування і контролю. Ство-
рення і реалізація Ц. і. п. охоплює такі етапи: 
1) формування інвестиційного задуму (ідеї); 
2) дослідження інвестиційних можливостей, 
техніко-еконо мічне обґрунтування цільових 
інноваційних програм; 3) підготовка кон-
тракт ної і проектної документації; 4) буді ве-
льно-монтажні роботи; 5) експлуатація 
об’єкта інноваційної програми, моніторинг 
економічних показ ників.

Цільова облігація — облігація, вико-
нання зобов’язань за якою дозволяється то-
варами та/або послугами відповідно до ви-
мог, встановлених умовами розміщення та-
ких облігацій.

Цільове значення — характеристика 
цілей проекту чи програми, виражена вимі-
рюваною величиною; бажаний показник у 
певний проміжок часу.

Цільове управління — колективіст-
ський підхід до вивчення бюрократії, прямо 
протилежний філософії Вебера; за цим під-
ходом, ті самі чинники, що Вебер вважав за 
потужні рушії продуктивності — бюрокра-
тія, ієрархічні структури і спеціалізація, 
були, по суті, могутніми силами, що пере-
шкоджали керуванню. Систему цільового 
управління можна схарактеризувати як 
процес, за допомогою якого вищі і нижчі 
керівники організації разом визначають її 
загальні цілі, з’ясовують основні сфери від-
повідальності кожної особи з огляду на очі-
кувані результати й використовують ці кри-
терії як орієнтири для діяльності підрозді-
лу й оцінки внеску кожного його члена. Ця 
система має загальну структуру виконання, 
яку можна поділити на шість стадій: 1) кон-

сультація між вищим керівництвом та його 
безпосередніми підлеглими з метою визна-
чення стратегічних цілей організації; 2) по-
відомлення вищого керівництва про загаль-
ні результати, очікувані наступного року. 
Це означає, що, попри значну участь керів-
ництва, в остаточна відповідальність за ви-
значення цілей лежить на вищому керівни-
цтві; 3) відтак вище керівництво та його 
підлеглі збираються знову, щоб розподіли-
ти відповідальність за ці результати між 
окремими організаційними підрозділами; 
4) названий процес розподілу обов’язків 
(пункт 3) повторюють. Внаслідок такого 
процесу складають план, що вказує визна-
чену роль кожному організаційному підроз-
ділу; 5) керівництво перевіряє цей план на 
узгодженість, переконуючись, що не забуте 
жодне з поставлених завдань; 6) після про-
ходження усіх стадій вичерпний огляд май-
бутніх річних показників завершено.

Ціна виконання — ціна, за якою поку-
пець опціону може придбати або продати ак-
тив, на який випущено опціон. 

Ціна відкриття — вартість цінного па-
пера на момент відкриття біржі (початку 
торгової сесії).

Ціна закриття — ціна останньої угоди 
за день по даному цінному паперу.

Ціна сіф — вартість, в яку включена 
ціна товару, всі витрати продавця з переве-
зення вантажів, оплату митних зборів і стра-
хування товару, аж до доставки товару по-
купцеві.

Ціна фас — різновид комерційних умов 
постачання та оплати товарів у міжнародній 
торгівлі. Застосовується під час морського 
та річкового траспортування. Включає ціну 
товару, транспортні та інші витрати до мо-
менту завантаження товару на борт судна, на 
інший транспортний засіб, тобто обмежує 
транспортно-експеди торські витрати від-
правника доставкою вантажу до причалу.

Ціна франко — ціна товару, визначена з 
урахуванням відшкодування транспортних 
витрат з доставки товару до пункту, зазначе-
ного після слова “франко”, наприклад ціна 
франко-вагон, ціна франко-склад одержува-
ча. Пунктом може бути вагон, склад, борт 
судна, залізнична станція, державний кор-
дон, конкретно пойменований населений 
пункт. У зовнішньоторговельних операціях 
до транспортних витрат додаються витрати 
на страхування, а якщо продукція, що пере-
тинає митний кордон, то і витрати на митні 
формальності.

Цінні історичні забудови — сукуп-
ність цінних об’єктів історико-культурної 

Цільова група
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спадщини, що не мають статусу пам’яток 
культурної спадщини, але підлягають збере-
женню як цінні елементи історичного ото-
чення пам’яток культурної спадщини та ма-
теріальні вияви традиційного (історично 
успадкованого) характеру середовища.

Цінні папери — грошові документи, що 
засвідчують право володіння або відносини 
позики, визначають взаємовідносини між осо-
бою, яка їх випустила, та їх власником і перед-
бачають, як правило, виплату доходу у вигля-
ді дивідендів або процентів, а також можли-
вість передачі грошових та інших прав, що 
випливають з цих документів, іншим особам.

Ціннісні орієнтації особистості — це 
ієрархізована у свідомості людини система 
пріоритетів, цінностей, системно зв’язані 
ціннісні уявлення про світ, реально визна-
чальні вчинки й дії людини.

Цінності — комплекс уподобань, упе-
реджень, поглядів, бажань, внутрішніх схи-

ль ностей, раціональних та ірраціональних 
суджень, упереджень й асоціативних моде-
лей, що визначають світогляд людини. Зна-
чення ціннісного комплексу полягає в тому, 
що після засвоєння він — свідомо чи несві-
домо — стає стандартом або критерієм, що 
визначає діяльність людини. Цінності ви-
значають не лише цілі, які ставить перед со-
бою індивід, а й засоби досягнення таких ці-
лей. Системи цінностей зберігають свій 
вплив усюди — від планування й розвитку 
організаційних структур та процесів до ви-
користання конкретних стилів лідерства й 
оцінювання діяльності підлеглих.

Циркуляр (лат. circularis — круговий) — 
письмове розпорядження вищого органу, ві-
домчий правовий акт, що містить певні при-
писи підлеглим органам.

Цолферейн — угода кількох держав, які 
взяли загальну митну систему і загальні 
митні установи.

Цолферейн
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Чартер — 1) різновид договору переве-
зення вантажів у міжнародному торговель-
ному мореплавстві та повітряному сполу-
ченні. Ч. являє собою фрахтування мор-
ських або повітряних суден. За договором 
Ч. одна сторона (фрахтівник) зобов’я-
зується надати іншій стороні (фрахтуваль-
никові) за відповідну плату усю місткість 
або частину місткості одного або кількох 
морських (повітряних) суден на один або 
кілька рейсів для перевезення пасажирів, 
багажу, вантажів, пошти або з іншою ме-
тою; 2) рейс, що здійснюється за таким до-
говором.

Час відпочинку працівника — вста-
новлений законом час, протягом якого пра-
цівники вільні від виконання трудових 
обов’язків і який вони можуть використову-
вати на свій розсуд. У цей період вони не по-
винні залучатися до виконання робіт. Поря-
док надання часу відпочинку строго вста-
новлений законодавством.

Часткова підпорядкованість (підле-
глість) — вид організаційних відносин, за 
яких суб’єкт державного управління володіє 
лише окремими важелями керуючого впли-
ву щодо об’єкта державного управління.

Чек — грошовий документ установленої 
форми, що містить письмове розпорядження 
власника рахунка (чекодавця) установі бан-
ку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, 
сплатити чекодержателю зазначену суму ко-
штів.

Червоне сторно — бухгалтерський за-
пис, зроблений червоним чорнилом для ви-
правлення помилок в облікових регістрах, 
відомостях. Числа, написані червоним, від-
німаються, “сторнуються”.

Честь і гідність — особисті немайнові 
й невідчужувані блага, які охороняються 
законом. Є підстави вважати Ч. і г. природ-
ними правами людини. Позовна давність 
стосовно вимог спростування відомостей, 

що плямують Ч. і г. громадянина, не вста-
новлюється. В багатьох країнах, зокрема в 
Україні, законодавством передбачено мож-
ливість матеріального відшкодування мо-
ральних втрат.

“Четверта влада” (“медіакратія”, “ін-
формаційна влада”) — образна назва засобів 
масової інформації, які здійснюють конт-
рольну функцію, проводять власні розсліду-
вання, інформують громадськість про зло-
вживання влади і дають їй не тільки правові, 
але й моральні оцінки.

Чиновник — особа, яка перебуває в 
державно-службових відносинах на засадах 
присяги з юридичною особою публічного 
управління і здійснює за дорученням остан-
ньої управлінські функції відповідно до на-
даної компетенції.

“Чисті” політичні технології — тех-
нології, які не передбачають прямого пору-
шення закону та входять в неофіційний ре-
єстр “дозволених” і прийнятних для суспіль-
ної моралі.

Член Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції в Україні ви-
конує такі завдання:

1) готує питання на розгляд Національ-
ного агентства, бере участь у його засі-
даннях та голосуванні без права утри-
мання;

2) забезпечує в межах компетенції вико-
нання рішення Національного агент-
ства;

3) здійснює повноваження та координує 
роботу структурних підрозділів апара-
ту Національного агентства відповідно 
до визначеного Національним агент-
ством розподілу функціональних обо-
в’я зків;

4) за дорученням Національного агент-
ства представляє Національне агент-
ство у відносинах з органами держав-
ної влади, органами місцевого самовря-

Ч

Чартер
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дування, громадськими об’єд нан нями, 
фізичними та юридичними особами в 
Україні та за кордоном.

Має право:
1) ознайомлюватися з документами, які 

знаходяться в Національному агент-
стві;

2) пропонувати для включення до по-
рядку денного засідання Національ-
ного агентства питання, що належать 
до його компетенції;

3) виступати на засіданнях Національ-
ного агентства, вносити пропозиції 
щодо питань, які розглядаються, іні-
ціювати проведення по них голосу-
вання;

4) на підставі доручення Національного 
агентства проводити перевірки з пи-
тань, які віднесено законом до повно-
важень Національного агентства;

5) бути присутнім на засіданнях Верхо-
вної Ради України, її комітетів, тимча-
сових спеціальних та тимчасових слід-
чих комісій, а також на засіданнях, що 
проводяться Кабінетом Міністрів 
України, у міністерствах та інших ор-
ганах державної влади та органах міс-
цевого самоврядування, стосовно роз-
гляду питань, пов’язаних з формуван-

ням та реалізацією антикорупційної 
політики;

6) у разі незгоди з рішенням, прийнятим 
Національним агентством, у письмо-
вій формі викласти власну думку, яка 
додається до протоколу засідання На-
ціонального агентства;

7) бути присутнім на заходах, що прово-
дяться Національним агентством.

Члени виконавчого органу — посадові 
особи — члени колегіального виконавчого ор-
гану. Статус члена виконавчого органу має 
також особа, яка здійснює повноваження од-
ноосібного виконавчого органу товариства. 

Члени сім’ї — особи, які перебувають у 
шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повно-
літні, батьки, особи, які перебувають під опі-
кою і піклуванням, інші особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, 
взаємні права та обов’язки яких не мають ха-
рактеру сімейних), у тому числі особи, які 
спільно проживають, але не перебувають у 
шлюбі.

Чотирипартійна (або двоблокова) 
партійна система — партійна система, що 
визначається наявністю правого та лівого 
блоків партій, які змагаються між собою за 
владу.

Чотирипартійна (або двоблокова) ...
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Швидкий зворотний зв’язок-
оцінка — методика, яка виникла внаслідок 
усвідомлення, що надійні, вичерпні оцінки, 
як правило, надто забарні, щоб задовольни-
ти робочі графіки виробників політики і ке-
рівників програм. Швидка інформація-
оцінка від споживача забезпечує фахівцям, 
що ухвалюють постанови, два результати: 
швидку попередню оцінку програми і пора-
ду щодо можливості докладнішого дослі-
дження.

Шікана — зловживання своїм законним 
правом, здійснюване виключно з метою за-
подіяти шкоду кому-небудь.

Шіканер — недобросовісний продавець.
Шкала оцінок — методичний прийом, 

за допомогою якого сукупність досліджува-
них об’єктів розподіляють за ступенем ви-
разності спільної для них властивості. Такий 
розподіл ґрунтується на суб’єктивних оцін-
ках цієї властивості, виведених як середнє за 
групою експертів (напр., під час оцінювання 
атестованих працівників).

Шкідливий організм — рослина будь-
якого виду, сорту або біологічного типу, тва-
рина або хвороботворний організм будь-
якого виду, раси, біологічного типу, які здат-
ні завдати шкоди рослинам або продукції 
рослинного походження.

Шкідливі умови праці — умови праці, 
що характеризуються наявністю шкідливих 
виробничих факторів, що перевищують гігі-
єнічні нормативи і здатні чинити несприят-
ливий вплив на організм працюючого.

Шкода довкіллю — негативна зміна 
довкілля в результаті її забруднення, що 
спричинило за собою деградацію природних 
екологічних систем і виснаження природних 
ресурсів.

Школа людських відносин — система 
поглядів на менеджмент, що досліджувала 
переважно проблеми індивідуальної психо-
логії працівників організації.

Школа науки управління (кількіс-
ний підхід) — система поглядів на менедж-
мент, що розглядали управління як систему 
математичних моделей і процесів. У центрі 
уваги цієї школи перебуває математична мо-
дель, за допомогою якої управлінську про-
блему можна відобразити (передати) у ви-
гляді основних її цілей та взаємо зв’я зків.

Школа наукового управління — си-
стема поглядів на менеджмент, що спрямо-
вані на дослідження проблем підвищення 
продуктивності праці робітників (безпосе-
редніх виконавців) шляхом удосконалення 
операцій ручної праці (Ф. Тейлор, Френк і 
Ліліан Гілбрет, Г. Форд, Г. Гант).

Школа організаційної поведінки — 
си стема поглядів на менеджмент, що кон-
центрували увагу на вивченні типів групової 
поведінки, розумінні організації як складно-
го соціального організму, який перебуває під 
впливом певних уявлень, звичок, конфлік-
тів, культурного оточення тощо.

Шлюб — юридично оформлений добро-
вільний, вільний та рівноправний союз чо-
ловіка й жінки, що породжує їхні взаємні 
права та обов’язки, спрямовані на створення 
сім’ї, народження й виховання дітей.

Шлюбна поведінка — поведінка, ме-
тою якої є задоволення потреби в шлюбі, по-
ведінка, пов’язана з вибором шлюбного 
партнера (тобто з шлюбним відбором). 

Шлюбний відбір — процес, в результаті 
якого з сукупності простору можливих ви-
борів шлюбного партнера так чи інакше, тим 
або іншим способом відбирається той, хто в 
кожному конкретному випадку єдиний 
партнер (партнерка), який (яка) стають чо-
ловіком (дружиною) або тим, з ким “живуть 
разом”.

Шовінізм — рiзновид нацiоналiзму, що 
пiдносить свою нацiю вище за iншi, які вва-
жає “другорядними”, “неповноцiнними”, та-
кими, що можуть мати право на iснування 

Ш–Щ

Швидкий зворотний зв’язок-оцінка



683

лише як iнструмент досягнення цiлей “ви-
щої” нацiї. Ш. (фр. chauvinisme) — пропагу-
вання національної переваги на чужих етніч-
них територіях (на територіях іншої етнічної 
спільноти одним народом (нацією) іншим 
народам (націям). Цей термін з’явився 
1831 р. у Франції — в комедії братів Коньяр 
“Триколірна кокарда”, одним із героїв якої 
був агресивний новобранець Ніколя Шовен 
де Рошфор. Вважається, що прообразом цьо-
го персонажу була реальна особа — ветеран 
наполеонівської армії Ніколя Шовен, вихо-
ваний у дусі поклоніння імператору — твор-
цю “величі” Франції. Словом “шовінізм” 
прийнято позначати різноманітні вияви на-
ціоналістичного екстремізму. Ш. може ви-
никнути в будь-якій країні, у будь-якої нації, 
незалежно від рівня її культурного, еконо-
мічного чи політичного розвитку. Основни-
ми положеннями політичної ідеології Ш. є: 
утвердження переваги однієї нації над ін-
шою; поширення в масовій свідомості та 
психології людей ідеї виняткової переваги 
однієї нації над іншими націями і народами, 
що, нібито, дає підстави для панування цієї 
нації над іншими. У зовнішній політиці Ш. 
проповідує агресію як основну форму спіл-
кування з іншими державами, що призво-
дить до розв’язування воєн, виникнення 
збройних конфліктів між державами або 
всередині багатонаціональних держав. Шо-
віністична політика поширена у слаборозви-
нених країнах, регіонах, де суб’єкти заражені 
абсолютизацією своїх національних інтере-
сів, настроїв, що переростають у націоналіс-
тичні. Відсутність політичної, правової та 
загальної культури робить шовіністів дуже 
небезпечними суб’єктами суспільно-полі-
тич ного життя. Ш., що не зводиться ні до на-
ціоналізму, ні до патріотизму, ні до ксенофо-
бії та расизму, хоча і дуже близький до них, 
не належить до концептів. Саме самобут-
ність Ш. забезпечила таке довге й успішне 
життя цьому терміну, позначає нову і вража-
ючу психологічну установку — результат 
симбіозу селянства та армії, підпорядкування 
владі, мілітаризму, прихильності до землі й 
простонародного бажання слави, що призво-
дить до інстинктивного та грубого націона-
лізму. Ш. — не ідеологія, але й не слово, по-
збавлене чіткого сенсу; це термін, що позна-
чає певні поведінкові установки, — як 
індивідуальні, так і колективні, пов’язані з аб-
солютно певним місцем і часом. З одного 
боку, Ш. — результат пропагандистської ак-
тивності деяких соціальних груп, які займа-
ються нав’язуванням відповідних тем і обра-
зів, з другого, — у ньому виражається реальна 

потреба в єднанні, “однаковості” й загально-
му примиренні: переживши великі історичні 
потрясіння, люди об’єднуються в поклонінні 
військовій та землеробській славі.

Шокова терапія — комплекс радикаль-
них заходів, спрямованих на оздоровлення 
економіки, що порушує звичний плин госпо-
дарських відносин, явищ і супроводжується 
негативними наслідками: зростанням цін, ін-
фляцією, падінням зайнятості тощо.

Штат — постійний склад працівників 
установи, організації.

Штатгальтер (нім. statt — намісник, 
Halter — керівник) — в ряді європейських 
держав посадова особа, яка здійснювала дер-
жавну владу й управління на якій-небудь те-
риторії певної держави. У Нідерландах — 
при Бургундській і Габсбурзькій династіях, в 
коронних землях Австрійської імперії, потім 
в Австро-Угорщині — до 1918 р, в Німецькій 
імперії (штаттгальтер Ельзас-Лотарингії) — 
в 1871–1918 рр., в гітлерівській Німеччині 
(імперські штатгальтери) — в 1933–1945 рр.

Штатний розпис — нормативний пере-
лік підрозділів і посад установи (організації) 
із зазначенням загальної чисельності 
адміністративно-управлінського персоналу і 
окладів за кожною посадою. Формується на 
основі типових штатних розписів, затвер-
джених відповідним вищим органом, або са-
мостійно.

Штивка (англ. stowage) — 1) укладан-
ня, належне розміщення вантажу в трюмі 
судна; 2) вартість робіт з укладання ванта-
жу, товару.

Штраф (від нім. strafe, букв. — покаран-
ня, стягнення) — грошове стягнення, що на-
кладається на юридичну або фізичну особу 
за порушення нею договірних зобов’язань й 
законодавства. Розрізняють економічні і ад-
міністративні штрафи. Економічний Ш. — 
плата за порушення однією із сторін договір-
них зобо в’язань, адміністративний Ш. — 
плата, що вилучається за порушення у 
передбачених законодавством випадках.

Штрейкбрехер (нім. streikbrecher) — 
особа, яка відмовляється брати участь у 
страйку і підтримувати страйкарів, що прий-
має сторону адміністрації в суперечці зі 
страйкарями і підтримує її своїм виходом на 
роботу в період страйку.

Шукач притулку — іноземець (грома-
дянин іншої держави чи особа без громадян-
ства), який звернувся до відповідних органів 
держави перебування із заявою про надання 
йому статусу біженця, тобто особа, яка має 
бути прийнята як біженець, визначається як 
особа, що шукає притулку. Ш. п., який має 

Шукач притулку
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намір набути статусу біженця і перетнули 
державний кордон України у порядку, вста-
новленому законодавством України, пови-
нен протягом п’яти робочих днів звернутися 
до відповідного органу міграційної служби 
із заявами про надання їм статусу біженця. 
Особа, яка з наміром набути статусу біжен-
ця, намагалася незаконно перетнути або не-
законно перетнула державний кордон Украї-
ни, повинна протягом трьох робочих днів 
звернутися до відповідного органу міграцій-
ної служби через уповноваженого цього ор-
гану чи посадову особу Державної прикор-
донної служби України або органу внутріш-
ніх справ із заявами про надання їй статусу 
біженця, а також надати посадовим особам 
Державної прикордонної служби України 
пояснення про причини спроби незаконно 

перетнути або незаконного перетинання 
державного кордону України. Якщо у такої 
особи відсутні документи, які посвідчують 
особу, або такі документи є підробленими 
чи фальшивими, вона має повідомити про 
цю обставину у заяві про надання статусу 
біженця, а також викласти причини зазна-
чених ситуацій. Така особа має бути на-
правлена посадовими особами Державної 
прикордонної служби України до органу мі-
граційної служби.

Щорічні основні відпустки держав-
них службовців. Державним службовцям 
надається щорічна основна оплачувана від-
пустка тривалістю 30 календарних днів, якщо 
законом не передбачено більш тривалої від-
пустки, з виплатою грошової допомоги у роз-
мірі середньомісячної заробітної плати.

Щорічні основні відпустки державних ...
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Юридична відповідальність (юридич-
ний — від лат. juridіcus — судовий) — вид со-
ціальної відповідальності у державному 
управлінні, що полягає у відповідальності за 
протиправні винні діяння органів влади або 
інших суб’єктів управління, вчинення право-
порушень і за порушення конкретних норм 
правових актів, здійснюється в певних проце-
суальних формах уповноваженими органу: 
посадовими особами державної влади.

Юридична служба — структурний під-
розділ органу державної влади, основним за-
вданням якого є організація правової робо-
ти, спрямованої на правильне застосування, 
неухильне дотримання та запобігання неви-
конанню вимог актів законодавства, інших 
нормативних документів органами держав-
ної влади, а також їх керівниками та праців-
никами під час виконання покладених на 
них завдань і функціональних обов’язків. 
Основним завданням Ю. с. є організація 
правової роботи, спрямованої на правильне 
застосування, неухильне дотримання та за-
побігання невиконанню вимог актів законо-
давства, інших нормативних документів ор-
ганами виконавчої влади, а також їх керівни-

ками та працівниками під час виконання 
покладених на них завдань і функціональ-
них обов’язків.

Юридичні (спеціальні) гарантії — 
правові засоби (юридичні норми та інститу-
ти), покликані забезпечувати реальність 
прав та обов’язків особи.

Юридичні факти — конкретні життєві 
обставини, з якими норми права пов’язують 
настання юридичних наслідків у вигляді ви-
никнення, зміни чи припинення правових 
відносин.

Юрисдикція (лат. jurisdictio — від jus 
(juris) право + dico — говорю, проголо-
шую) — ведення судочинства, судовий роз-
гляд громадських справ; коло питань, що на-
лежать до відання органу державної влади.

Юс когенс (лат. Jus cogens) — імпера-
тивна норма міжнародного права, тобто нор-
ма, від якої держави не можуть відступати 
навіть за взаємною згодою. Договір між дер-
жавами, що суперечить таким нормам, є 
юридично нікчемним. Крім юс когенс, в між-
народному праві існують диспозитивні нор-
ми, від яких держави можуть відступати за 
взаємною згодою.

Ю

Юс когенс
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Явище — 1) зовнішнє вираження сут-
ності предмета, процесу у природі або соці-
альному житті; 2) виявлення того, що відбу-
вається, має місце як подія, факт. Напр., 
здійснення в Україні в останні роки велико-
масштабної приватизації майна, що раніше 
вважалося державною власністю, стало зна-
чним явищем у житті країни, багато в чому 
визначивши її просування до ринкової еко-
номіки.

Якісні дані — дані, які оперують зміс-
товними категоріями та описують людські 
знання, поведінку, ставлення, допомагають 
зрозуміти особливості соціальної взаємодії. 
Якісні дані найчастіше представлені у формі 
тексту (за результатами розмови з респон-
дентами як записи у щоденнику, нотаток 
спостерігача тощо), інколи — у формі зобра-
жень. Якісні дані збирають за допомогою 
якісних методів (глибинних інтерв’ю, 
фокус-груп, спостережень).

Якість — сукупність властивостей про-
дукції, якими обумовлюється її придатність 
задовольняти певні потреби відповідно до її 
призначення. 

Якість житлово-комунальної послу-
ги — сукупність нормованих характеристик 
житлово-комунальної послуги, яка визнача-
ється її здатністю задовольняти встановлені 
або передбачувані потреби споживача відпо-
відно до законодавства.

Якість життя — узагальнююча соціаль-
но-економічна категорія, що представляє уза-
гальнення поняття “рівень життя”, включає в 
себе не тільки рівень споживання матеріаль-
них благ і послуг, але і задоволення духовних 
потреб, здоров’я, тривалість життя, умови се-
редовища, що оточує людину, морально-
психологічний клімат, душевний комфорт.

Якість лікарських засобів — відповід-
ність лікарських засобів державним стандар-
там якості лікарських засобів.

Якість робочого життя (ЯРЖ) — яви-
ще, запроваджене для аналізу причин розбіж-
ностей між сподіваннями працівника й реаль-
ними робочими умовами та визначення шля-
хів усунення цих розбіжностей. Запроваджені 
внаслідок заходів ЯРЖ новації можуть місти-
ти будь-що — від незначних змін в описах ро-
боти до великих проектів організаційного роз-
витку. Деякі з таких можливих змін можуть 
полягати в перегляді думок працівника, за-
гальних зборах працівників, цільовому управ-
лінні, політиці відчинених дверей, гнучких 
графіках, створенні колективу, збагаченні пра-
ці та самостійних робочих групах. ЯРЖ праг-
не водночас задовольнити робітника й поліп-
шити продуктивність організації — речі, які не 
завжди збігаються. ЯРЖ — спосіб викликати 
зміни задля кращої мотивації працівників.

Якість товару — залежна від ринку за-
гальна сукупність властивостей товару, що 
демонструє його здатність задовольняти від-
повідні потреби відповідно до свого призна-
чення.

Якість харчових продуктів — сукуп-
ність характеристик харчових продуктів, 
здатних задовольняти потреби людини в їжі 
при звичайних умовах їх використання.

Ярлик (тюрк. Ярлек — веління, наказ) — 
1) пільгова грамота хана Золотої Орди, яка 
надавала право на управління окремими під-
леглими їй областями або державами; 2) то-
варний знак на виробі у вигляді наклейки, 
етикетки або на прикріпленому до нього та-
лоні, в якому вказані дані про товар (вага, 
кількість, ціна, виробник, дата виготовлення 
та ін.).

Я

Явище
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Список використаних джерел

1. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р.  
№ 18–92. 

2. Про бюджетну систему України: Закон України від 05.12.1990 р. № 512-XII. 
3. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р. № 887-XII.
4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII. 
5. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. № 1201-XII. 
6. Про індексацію грошових доходів населення: Закон України від 03.07.1991 р.  

№ 1282-XII. 
7. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. 
8. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. № 1956-XII.
9. Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.1992 р. № 2097-XII.

10. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у під-
приємницькій діяльності: Закон України від 18.02.1992 р. № 2132-XII. 

11. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. № 2163-XII.
12. Про оренду майна державних підприємств та організацій: Закон України від 

10.04.1992 р. № 2269-XII.
13. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. № 2498-XI.
14. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2658-XII.
15. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 

16.11.1992 р. № 2782-XII.
16. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України вiд 

26.01.1993 р. № 2939-XII. 
17. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-XII.
18. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-XII.
19. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. № 3759-XII.
21. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII.
22. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3856-XII.
23. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон 

України від 24.02.1994 р. № 4004-XII. 
24. Про Державний реєстр фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових 

платежів: Закон України від 22.12.1994 р. № 320/94-ВР 
25. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р.  

№ 334/94-ВР.
26. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р.  

№ 51/95-ВР.
26. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995 р. № 74/95-ВР.
28. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
29. Про зв’язок: Закон України від 16.05.1995 р. № 160/95-ВР.
30. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 

15.09.1995 р. № 329/95-ВР.
31. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.
32. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: 

Закон України від 15.09.1995 р. № 327/95-ВР. 
33. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України від 

15.09.1995 р. № 329/95-ВР.
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34. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21.11.1995 р.  
№ 437/95-ВР.

35. Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним 
і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами: Закон України від 
19.12.1995 р. № 481/95-ВР. 

36. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. 
37. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР.
38. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 

23.03.1996 р. № 98/96-ВР.
39. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР.
40. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР.
41. Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР. 
42. Про державний матеріальний резерв: ЗаконУкраїни від 24.01.1997 р. № 51/97-ВР.
43. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.
44. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-

ВР.
45. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР.
46. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР.
47. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 

26.06.1997 р. № 400/97-ВР.
48. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16.09.1997 р.  

№ 531/97-ВР.
49. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР.
50. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних 

паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР. 
51. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцін-

них металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон 
України від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР.

52. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР.
53. Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для 

сільськогосподарських товаровиробників: Закон України від 15.01.1998 р.  
№ 25/98-ВР.

54. Про відходи: Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР.
55. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.1998 р. 

№ 320-XIV.
56. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон 

України від 22.12.1998 р. № 330-XIV. 
57. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон 

України від 22.12.1998 р. № 331-XIV.
58. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні: Закон України від 

22.12.1998 р. № 332-XIV.
59. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 09.04.1999 р. № 595-

XIV.
60. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV.
61. Про металобрухт: Закон України від 05.05.1999 р. № 619-XIV.
62. Про гербовий збір: Закон України від 13.05.1999 р. № 643-XIV. 
63. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV.
64. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV. 
65. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV.
66. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 

16.06.1999 р. № 752-XIV. 
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67. Про банкрутство: Закон України від 30.06.1999 р. № 784-XIV.
68. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 р. № 966-XIV.
69. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996-XIV.
70. Про концесії: Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV. 
71. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України: Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-III. 
72. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-

III. 
73. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III.
74. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. 

№ 2493-III.
75. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: За-

кон України від 12.07.2001 р. № 2664-III.
76. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: 

Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV.
77. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV.
78. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1875-

IV.
79. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV.
80. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. 
81. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07. 2010 р.  

№ 2411-VI.
82. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. № 2862-VI.
83. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI.
84. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р.   

№ 3166-VI.
85. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI.
86. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 

22.09.2011 р. № 3773-VI.
87. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI.
88. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 

05.07.2012 р. № 5073-VI.
89. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI.
90. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р.  

№ 5076-VI.
91. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI.
92. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI.
93. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 

06.09.2012 р. № 5207-VI.
94. Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-

VI.
95. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. 

№ 4452-VI.
96. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII.
97. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. № 1315-VII.
98. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. № 1682-VII.
99. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. 

100. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р.  № 1702-VII.
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101. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 03.02.2015 р. № 141-VIII. 
102. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р.  

№ 156-VIII.
103. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 

05.02.2015 р. № 157-VIII. 
104. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України  від 02.03.2015 р. 

№ 222-VIII.
105. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05.11.2015 р.  № 761-VIIІ.
106. Про систему іномовлення України: Закон України від 08.12.2015 р. № 856-VIII.
107. Про публічні закупівлі: Закон України від 10.12.2015 р. № 922-VIII. 
108. Про державну службу: Закон України від 10.12 2015 р. № 889-VIII.
109. Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 р. № 1414-VIII.
110. Водний Кодекс України: Закон України від 06.06.1995 р. № 213/95. 
111. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
112. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. 

№ 2747-IV.
113. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.
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Базисна величина    58
Базисна умова поставки    58
Базисний прибуток    58
Базисний пункт    59
Базова мережа закладів культури    59
Базова рента    59
Базова рентабельність    59
Базова ставка банку    59
Базова умова    59
Базове дослідження    59
Базовий період    59
Базовий процес    59
Базовий рік    59
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Бакалія    61
Бал    61
Баланс    61
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Баланс попиту і пропозиції    62
Баланс поточних операцій    62
Баланс праці    62
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Балансовий прибуток    63
Балансовий розрахунок    63
Балансовий трансферт    63
Балансувати    63
Балотування    63
Бандероль    63
Бандитизм    63
Банк    63
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Банк-акцептант    63
Банк-гарант    63
Банк даних    64
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Банк інвестиційний    64
Банк інноваційний    64
Банк іпотечний    64
Банк кліринговий    64
Банк комерційний    64
Банк консорціумний    64
Банк-кореспондент    64
Банк-оболонка    65
Банк офшорний    65
Банк ощадний    65
Банк розвитку    65
Банк соціологічної інформації    65
Банк споживчого кредиту    65
Банківська асоціація    65
Банківська гарантія    65
Банківська група    65
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Банківська система України    66
Банківська ставка    66
Банківська таємниця    66
Банківська холдингова компанія    66
Банківське право    66
Банківське регулювання    66
Банківський автомат-касир    66
Банківський акцепт    66
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Банківський трест    68
Банківський чек    68
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Батьківство    71
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Безакцентні платежі    71
Безвалютний обмін    71
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Безготівкові розрахунки    72
Бездоганна ділова репутація    72
Бездоганне бюджетування    72
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699

Безпека воєнна    74
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Генеральний підрядчик    146
Генеральний план населеного пункту    146
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Гіфіна товару    148
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Глибинне інтерв’ю    149
Глобалізм    149
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Гнучке робоче місце    150
Гнучкий режим роботи    150
Гнучкий штатний розпис    150
Голова Національного агентства з питань 

запобігання корупції    150
Голова районної, обласної, районної 
у місті (у разі її створення) ради    151
Голови місцевих державних 
адміністрацій    151
Головний депозитарій    151
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Голосування кумулятивне    152
Голосування у два тури    152
Голосуюча акція    152
Гонка за лідером    152
Гонорар    152
Горизонтальні зв’язки    152
Горизонтальні злиття та поглинання    152
Господарська діяльність    152
Господарська компетентність    152
Господарська організація    152
Господарська правоздатність    153
Господарська правосуб’єктність    153
Господарське об’єднання    153
Господарське право    153
Господарський договір    153
Господарські спори    153
Господарські товариства    153
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Готова продукція    153
Готування до злочину    153
Гофмаклер    153
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Грабіжницьке встановлення цін    153
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Гральний заклад    154
Граматичне тлумачення    154
Грамота    154
Граничний вік перебування на службі 
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Громада    154
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Громадські послуги    155
Громадські слухання    155
Громадянин    155
Громадянство    155
Громадянське суспільство    155
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Грошова маса    156
Грошова оцінка землі    156
Грошова система    156
Грошове зобов’язання    156
Грошове зобов’язання платника податків   156
Грошовий ринок    156
Грошовий сурогат    156
Грошові потоки    156
Грошові розрахунки    156
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Дебентура    161
Дебет    161

Дебетове сальдо    161
Дебіт-картка    161
Дебіт-нота    161
Дебітор    161
Дебіторська заборгованість    161
Девальвація    161
Девіантна поведінка    162
Девіація    162
Деградація    162
Деградація праці    162
Дедукція    162
Дезавуювання    162
Дезертирство    162
Декларант    162
Декларація    162
Декларація митної вартості    162
Декларація про державний суверенітет 
України    162
Декларація цілей    163
Деконцентрація    163
Декорт    163
Декрет    163
Декретування    163
Декувер    163
Делеговане законодавство    163
Делеговані повноваження    163
Делегування    163
Делікт    163
Деліктна відповідальність    163
Деліктоздатність    163
Деліктологія державних службовців    163
Делімітації кордону    163
Делінквент    163
Делінквентна поведінка    163
Делістинг    163
Делькредере    164
Демагогія    164
Демаркація кордону    164
Демаркетинг    164
Демарш    164
Демередж    164
Демократизація управління    164
Демократичне лідерство    164
Демократія    164
Демократія військова    164
Демократія співучасті    164
Демонетизація    164
Демонополізація    164
Демонстрація    165
Демпінг    165
Деномінація    165
Денонсація    165
Департамент    165
Департаменталізація    165
Депозит (вклад)    165
Депозитарій    165
Депозитарій-кореспондент    165
Депозитарій цінних паперів    165
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Депозитарна діяльність    165
Депозитарна операція    165
Депозитарна розписка    165
Депозитарна система України    166
Депозитарна установа    166
Депозитарний договір    166
Депозитарний облік    166
Депозитарні активи    166
Депозитарні свідоцтва    166
Депозитний (ощадний) сертифікат    166
Депонент    166
Депонування    166
Депонування цінних паперів    166
Депопуляція населення    166
Депортація    166
Депресивна територія    166
Депривація    166
Депутат ради    166
Депутатська група    167
Депутатська (парламентська) етика    167
Депутатська недоторканість    167
Депутатська фракція    167
Депутатський запит    167
Дерево базових елементів управління    167
Дерево рішень    167
Дерегулювання    167
Держава    167
Держава-нація    167
Держава перебування    167
Держава поліетнічна (моноетнічна)    168
Державна влада    168
Державна комісія з проведення в Україні 
адміністративної реформи    168
Державна мова    169
Державна регіональна політика щодо 
служби в органах місцевого 
самоврядування    169
Державна регіональна політика    169
Державна регіональна політика  
у вузькому розумінні    169
Державна регіональна політика  
у широкому розумінні    169
Державна регуляторна політика у сфері 
господарської діяльності 169
Державна служба    169
Державна таємниця    170
Державна територія    170
Державна фармакопея України    170
Державна цільова програма України   170
Державне замовлення    170
Державне замовлення на висвітлення 
діяльності органів державної влади    170
Державне запозичення    170
Державне іномовлення України    170
Державне підприємство    170
Державне прогнозування економічного 
і соціального розвитку    170
Державне регулювання зайнятості    170

Державне регулювання ринків 
фінансових послуг    170
Державне регулювання ринку 
цінних паперів    170
Державне сховище дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння України    171
Державне управління в Україні 
1800–1900 рр.    171
Державне управління в Україні 
на початку ХХ ст.    171
Державний банк    171
Державний борг    171
Державний герб    171
Державний гімн    172
Державний гімн України    172
Державний експерт з питань таємниць    172
Державний захист осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії 
корупції    172
Державний інвестиційний проект    172
Державний карантинний фітосанітарний 
контроль    172
Державний класифікатор відходів    173
Державний комітет    173
Державний контракт    173
Державний контроль за діяльністю органів 
і посадових осіб місцевого 
самоврядування    173
Державний кордон України    173
Державний лад    173
Державний прапор    173
Державний прапор України    173
Державний реєстр банків    173
Державний режим    173
Державний резерв    174
Державний секретар міністерства    174
Державний службовець    174
Державний суверенітет    175
Державний фінансовий моніторинг    175
Державницька ідеологія у процесі 
українського державотворення    176
Державницькі ідеї В. Каразіна    176
Державницькі ідеї П. Лодія    177
Державницькі ідеї С. Десницького    177
Державницькі ідеї Я. Козельського    178
Державницькі погляди В. Липинського    178
Державницькі погляди 
С. Оріховського-Роксолана    178
Державницькі та демократичні погляди 
М. Драгоманова    179
Державницькі та демократичні погляди 
М. Костомарова    179
Державницькі та демократичні погляди 
Т. Шевченка    180
Державні знаки поштової оплати    180
Державні казначейські зобов’язання    180
Державні капітальні вкладення    181
Державні повноваження    181
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Державні послуги    181
Державні потреби    181
Державні премії    181
Державні символи    181
Державні фінанси    181
Державні цільові програми    181
Державність    181
Державно-приватне партнерство   182
Державно-управлінські впливи    182
Державно-управлінські рішення    182
Державотворення    182
Дериватив    182
Деспот    182
Деспотія    182
Детаксація експортна    182
Детектор брехні (поліграф)    182
Де-факто    182
Дефектна відомість    182
Дефекція    182
Дефініція    182
Дефіцит бюджету    182
Дефляція    183
Дефолт    183
Децентралізація    183
Де-юре    183
Джентльменська угода    183
Джерела перевірки    183
Джерела права    183
Джерело підвищеної небезпеки    183
Джобер    183
Диверсифікація    183
Диверсифікація горизонтальна    183
Диверсифікація конгломеративна    183
Диверсифікація концентрична    183
Диверсифікованість виробництва    184
Дивіденди    184
Дидактичний кредит    184
Дидактичний модуль    184
Дизажіо    184
Дизайн    184
Диктатура    184
Диктатура воєнна    184
Дилер    184
Диплом    184
Дипломат    184
Дипломатична місія    184
Дипломатична пошта    185
Дипломатичний візит    185
Дипломатичний захист    185
Дипломатичний корпус    185
Дипломатичний кур’єр    185
Дипломатичні ранги    185
Дипломатія    185
Директива    185
Директива стандартів внутрішнього 
контролю    185
Директорія    185
Дисидент    185

Дисконт    185
Дисконтинуїтет    185
Дисконтна облігація    185
Дискредитування влади    185
Дискреційна влада    186
Дискримінація    186
Дискусія    186
Дисонанс когнітивний    186
Диспач    186
Диспаша    186
Диспашер    186
Дисперсність    186
Диспетчеризація    186
Диспозитивність    186
Диспозиції особистості    186
Диспонент    186
Дистриб’ютор    186
Дистрикт    186
Дисфункція    186
Дисципліна виконавська    187
Дисциплінарна відповідальність 
державного службовця    187
Дисциплінарна справа    187
Дифамація    187
Диференційний метод оцінки 
якості продукції    187
Диференціювання    187
Діагональні комунікації    187
Діалектика соціальна    187
Діалектична організація    187
Діалог    188
Діанетика    188
Дієздатність    188
Ділені речі    188
Ділова активність    188
Ділова репутація    188
Ділова репутація особи    188
Діловий тренінг    188
Діловитість    188
Ділові відносини    188
Ділові листи    188
Ділові папери    188
Діловодство    189
Діловодство управлінське    189
Діти    189
Дія    189
Дія закону    189
Дія соціальна    189
Діяльність    189
Діяльність з ведення реєстрів власників 
іменних цінних паперів    189
Діяльність з випуску та обігу
цінних паперів    189
Діяльність з організації торгівлі на ринку 
цінних паперів    189
Діяльність управлінська    189
Діяльність центральних органів виконавчої 
влади, керівники яких не входять до складу 
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Кабінету Міністрів України    189
Діячі, що виконують політичні функції 
в міжнародних організаціях    189
Добір    189
Добровільна відмова    190
Добровільна ліквідація  
юридичної особи    190
Добровільна пожертва громадянина    190
Добровільна пожертва юридичної особи    190
Добровільна сертифікація    190
Добровільне страхування    190
Доброволець    190
Довгострокове зобов’язання 
за енергосервісом    190
Довгострокові конкурентні переваги    190
Довіра до державної влади    190
Довіреність    190
Довірче утримання    190
Договір    191
Договір на відкриття рахунка у цінних 
паперах    191
Договір на користь третьої особи    191
Договір приєднання    191
Договір про відстрочку    191
Договір про закупівлю    191
Договір про кліринг та розрахунки  
за угодами щодо цінних паперів    191
Договір про надання правової допомоги    191
Договір про наміри    191
Договір про обслуговування емісії цінних 
паперів    191
Договір про спільну діяльність    191
Договір про спільну трудову діяльність    191
Договір страхування    191
Договірні санкції    192
Додаткова заробітна плата    192
Додаткова інформація    192
Додатковий пай    192
Додаткові узагальнені матеріали    192
Дозвіл митного органу    192
Дозвіл на здійснення діяльності з випуску 
та обігу цінних паперів    192
Дозвіл на здійснення діяльності щодо 
ведення реєстру власників
іменних цінних паперів    192
Дозвіл на здійснення професійної 
депозитарної діяльності депозитаріями 
цінних паперів    193
Дозвіл на здійснення професійної 
депозитарної діяльності комерційним 
банкам    193
Дозвіл на здійснення професійної 
розрахунково-клірингової
діяльності за операціями щодо цінних 
паперів    193
Дозвіл торговцям цінними паперами 
на здійснення професійної
депозитарної діяльності    193

Доіндустріальне 
(традиційне суспільство)    193
Докази    193
Доктрина    193
Доктрина відкритого суспільства    194
Доктрина Монро    194
Доктрина національної безпеки    194
Доктрина превентивного 
інтервенціоналізму    194
Доктринальне тлумаченння    194
Документ    194
Документарна форма цінного папера 
(сертифікат цінних паперів)    194
Документація    194
Документи розпорядчі    195
Документи системи реєстру    195
Документована процедура    195
Документообіг    195
Домінантна партійна система    195
Доміцильований вексель    195
Доміциляція    195
Допінг    195
Допуск    195
Допуск до державної таємниці    195
Дорогоцінне каміння    195
Дорогоцінні метали    195
Доручення    195
Дострокове припинення повноважень 
органів самоорганізації населення    195
Дострокове припинення повноважень 
ради    195
Доступ до інформації    196
Досьє    196
Досягнутий (придбаний) соціальний 
статус    196
Дотація    196
Дотація вирівнювання    196
Дохід    196
Дохід емісійний    196
Дохід на акцію    196
Доходи акціонерного товариства    196
Доходи бюджету    196
Доходи від страхової діяльності    196
Доходи з джерелом їх походження 
в Україні    196
Доходи, одержані злочинним шляхом    197
Дочірня компанія    197
Дошкільна освіта    197
Дроблення акцій    197
Дуаєн    197
Дублікат    197
Духовна культура    197
Душевна хвороба    197
Душевне хвилювання    197

Е
Еволюція    198
Еволюція влади    198
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Еволюція державного управління  
в ХІІ–ХІІІ ст.    198
Еволюція конституційної моделі  
державного управління в Україні    198
Еволюція місцевих органів влади  
в Україні    198
Егалітаризм    199
Едіфакт    199
Едукційна комісія Речі Посполітої    199
Едускунт    199
Ейджизм    199
Екзекватура    199
Екзекуція    200
Екземпляр    200
Екзильний уряд    200
Екзогамія    200
Екзогенні фактори    200
Еккаунтант    200
Екологічна безпека    200
Екологічна експертиза    200
Екологічна катастрофа    200
Екологічна криза    200
Екологічне право    201
Екологічне правопорушення    201
Екологічні права та обов’язки громадян    201
Економетрія    201
Економіка    201
Економічна вигода    201
Економічна раціональність    201
Економічне регулювання    201
Економічне стимулювання    201
Економічний дуалізм    201
Економічний ефект    201
Економічний потенціал регіону    201
Економічні методи управління    201
Економічні нормативи    201
Економічні функції управління    201
Екоцид    202
Ексгумація    202
Експеримент    202
Експериментальний дизайн 
дослідження    202
Експерт    202
Експертиза працездатності    202
Експертна влада    202
Експертне консультування    202
Експертні оцінки    202
Експозе    202
Експорт    202
Експорт капіталу    202
Експортна вартість товару    202
Експортна квота    202
Експортна ліцензія    203
Експортна субсидія    203
Експортна угода    203
Експортний лізинг    203
Експортні дотації    203
Експортні кредити    203

Експортні товари    203
Експрес-перевізник    203
Екстеріоризація    203
Екстраполяція    203
Екстремізм    203
Екуменізм, екуменічний рух    203
Електорат    204
Електронна біржа    204
Електронна комерція    204
Електронна система закупівель    204
Електронна торгівля    204
Електронна форма представлення 
інформації    204
Електронне повідомлення    204
Електронний договір    204
Електронний підпис одноразовим 
ідентифікатором    204
Електронний правочин    205
Електронні цінні папери (бездокументарна 
форма випуску цінних паперів)    205
Елементи державного будівництва    205
Елімінування    205
Еліта    205
Елітаристи    205
Елітарна (висока) культура    205
Елітарні ідеї ранньої античності    205
Елітне примирення    205
Елітологічна спадщина середньої 
та пізньої античності    205
Ембарго    206
Емісійна політика    206
Емісійна ціна    206
Емісійний будинок    206
Емісійний дохід    206
Емісія    206
Емісія акцій    206
Емісія грошей    206
Емісія цінних паперів    206
Емітент цінних паперів    207
Емуляція    207
Ендогамія    207
Ендогенні фактори    207
Енергетика    207
Енергетичний баланс    207
Енциклопедія    207
Епідемія    207
Ергономіка    207
Ерланг    207
Ерозія соціальна    207
Ескалації етнічного конфлікту    207
Етапи суспільного розвитку    207
Етатизм    208
Етика    208
Етика ділових відносин    208
Етика керівника    208
Етикет (мовний)    208
Етикет (службовий)    208
Етичні нормативи    208
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Етнічні (національні) партії    208
Етноконфесійна група    208
Етнополітика    208
Етнос    208
Етноцентризм    208
Етноцид    208
Ефект    209
Ефект аудиторії    209
Ефективний портфель    209
Ефективний фінансовий ринок    209
Ефективність (економічна
 ефективність)    209
Ефективність праці персоналу 
управління    209
Ефективність управлінського рішення    209

Є
Євразійське економічне співтовариство    210
Євро    210
Євровалютний ринок    210
Єврокард    210
Єврокредити    210
Євроноти    210
Єврооблігації    210
Європарламент    210
Європартнери    211
Європейська асоціація вільної торгівлі    211
Європейська валютна одиниця    211
Європейська ідентичність    211
Європейська комісія    211
Європейська патентна система    211
Європейська система безпеки і оборони    211
Європейська система національного 
обліку    212
Європейське право    212
Європейське соціальне партнерство    212
Європейський адміністративний простір   212
Європейський банк реконструкції 
і розвитку    212
Європейський валютний інститут    212
Європейський валютний фонд    212
Європейський інвестиційний банк    212
Європейський корпус    213
Європейський Омбутсмен    213
Європейський соціальний фонд    213
Європейський Союз    213
Європейський стандарт    213
Європейський суд    213
Європейський суд з прав людини    213
Європейський фонд валютного 
співробітництва    214
Європейські спільноти    214
Європейські стандарти    214
Європейські цінності    214
Євроринок    215
Єврочек    215
Єгер    215
Єдина національна система зв’язку    215

Єдина програма маркетингу    215
Єдиний адміністративний документ    215
Єдиний виборчий округ    215
Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону України 
“Про очищення влади”    215
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення    215
Єдиний державний реєстр підприємств 
та організацій України    215
Єдиний казначейський рахунок    216
Єдині оптові ціни    216
Єдиноначальність    216
Єдність влади    216
Єдність державної влади    216
Єдність керівництва    216
Ємність ринку    216
Ємність ринку грошова    216
Ємність споживчого ринку    216
Ємність товарного ринку    216

Ж
Жалувані грамоти    217
Жандармерія    217
Жаргон    217
Женевські конвенції    217
Жертва    217
Жертви війни    217
Жетон    217
Жирант    217
Жират    217
Жирирувати    217
“Жирний кіт”    217
Жиро    217
Жиробанк    218
Жироконто    218
Жиророзрахунок    218
Жиросистема    218
Жироцентралі    218
Жирочек    218
Житло    218
Житлова будова    218
Житлова закладна    218
Житлова нерухомість    218
Житлове право України    218
Житловий сертифікат    218
Житловий фонд    218
Житловий фонд будівельних 
кооперативів    218
Житловий фонд (громадський)    218
Житловий фонд (державний)    218
Житловий фонд (індивідуальний)    218
Житлово-будівельна кооперація    219
Житло-будівельний кооператив    219
Житлово-комунальні послуги    219
Життєва позиція    219
Життєвий простір    219
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Життєвий простір людини    219
Життєвий цикл    220
Життєзабезпечення    220
Журі    220
Журнал    220
Журналіст    220
Журнально-ордерна форма обліку    220

З
Забалансові операції    221
Забезпечений кредитор    221
Забезпеченість кредиту    221
Забезпечення    221
Забезпечення виконання договору 
про закупівлю    221
Забезпечення виконання зобов’язань    221
Забезпечення грошей    221
Забезпечення здійснення державної 
регуляторної політики    221
Забезпечення інформаційне    221
Забезпечення позову    222
Забезпечення службової дисципліни 
державних службовців    222
Забезпечення соціальне    222
Забезпечення технічне    222
Забезпечення якості    222
Заборгованість за процентами    222
Заборгованість капітальна    222
Заборгованість кредиторська    222
Заборгованість незабезпечена    222
Заборгованість пролонгована    222
Заборгованість прострочена    222
Заборона    222
Заборона на одержання пільг, послуг і майна 
органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування    222
Заборонені засоби війни    223
Заборонені методи ведення війни    223
Заборонені тарифи    223
Забруднення атмосфери    223
Забруднення вод    223
Забруднення водних об’єктів    224
Забруднення навколишнього 
середовища    224
Забруднююча речовина    224
Завантаження в пам’ять    224
Завантажувальний модуль    224
Завантажувач    224
Завдання    224
Завдання державного управління    224
Завдання на проектування    224
Завершення    224
Зависання    224
Завідомо помилковий донос    224
Завірена копія    224
Завод    224
Загальна власність    224
Загальна декларація прав людини    224

Загальна рентабельність    224
Загальна середня освіта    224
Загальне виборче право    225
Загальне замовлення    225
Загальний вантажний тариф    225
Загальний дохід    225
Загальний еквівалент    225
Загальний зв’язок явищ    225
Загальний інвестиційний траст-фонд    225
Загальний кліринг    225
Загальний обсяг попиту    225
Загальний прибуток    225
Загальний прибуток від обміну    225
Загальний рахунок    225
Загальний ринок    225
Загальний склад ради    225
Загальний строк позовної давності    225
Загальний трудовий стаж    225
Загальні витрати кондомініуму    225
Загальні засади запобігання корупції  
у діяльності юридичної особи    225
Загальні збори    225
Загальні збори акціонерів    226
Загальні збори громадян    226
Загальні критерії та показники якості 
роботи державного службовця    226
Загальні підзаконні нормативні акти    226
Загальні правила поведінки державного 
службовця    226
Загальні принципи використання 
методів управління    226
Загальні принципи державної служби    226
Загальні принципи управління    226
Загальні умови постачання    226
Загальні функції державної служби    226
Загальні функції управління    226
Загальновиробничі витрати    226
Загальнокорпоративна стратегія    226
Загальноорганізаційні принципи 
управління    226
Загороджувальний пункт    227
Заготівля металобрухту    227
Загроза    227
Загроза миру    227
Загрози суспільні    227
Задатки    227
Задаток    227
Задача    227
Задачі економічні    227
Заділ    227
Задоволення роботою    228
Заїр    228
Зайнятість    228
Зайнятість населення    228
Заказник    228
Закладна    228
Закладні листи    228
Заключні обороти    228
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Закодоване зображення    228
Закон    228
Закон вартості    228
Закон великих чисел    228
Закон грошового обігу    228
Закон Енгеля    229
Закон зменшувальної віддачі    229
Закон зростаючих часових видатків    229
Закон конкуренції    229
Закон необхідного різноманіття    229
Закон попиту    229
Закон про асигнування    229
Закон про Державний бюджет України    229
Закон пропозиції    229
Закон соціальний    229
Закон Шермана    229
Закони суспільного розвитку    229
Законна влада    229
Законний платіжний засіб    230
Законні платіжні засоби    230
Законні представники    230
Законність    230
Законодавство    230
Законодавча влада    230
Законодавча ініціатива    230
Законодавча техніка    230
Законодавче вето    230
Законодавчий процес    230
Законодавчі декрети    230
Законодавчі збори    231
Законодавчі обмеження    231
Законодавчі органи    231
Закономірності державного управління    231
Закономірності політичні    231
Закономірності управління    231
Законопроект    231
Закордонні інвестиції    231
Закрита акціонерна компанія    231
Закрита валютна позиція    231
Закрита підписка    231
Закрите акціонерне товариство    231
Закрите депонування    231
Закритий ключ електронного цифрового 
підпису    231
Закритий міжнародний договір    232
Закритий ринок    232
Закриті знижки    232
Закриті торги    232
Закриття    232
Закриття рахунків    232
Закупівля    232
Закупівля зустрічна    232
Зал торговельний    232
Залежність    232
Залежність політична    232
Залишкова вартість основних засобів    232
Залишок бюджетних коштів    232
Залишок вільний    232

Залишок маржинальний    232
Залишок солод    232
Залізний закон олігархії    233
Залізниця    233
Залізнична накладна    233
Залізнична станція    233
Залізничне надсилання    233
Залізничний транспорт    233
Залік    233
Залік взаємних вимог    233
Залік в оплаті    233
Залучений кредитор    233
Залучені кошти    233
Заміна    233
Заміна еквівалентна    233
Заміна матеріальних цінностей 
державного резерву    233
Замінники    233
Заміщення    234
Замкнена валюта    234
Замкнена група користувачів    234
Замовлення    234
Замовлення державне    234
Замовлення дискреційне    234
Замовлення-наряд    234
Замовлення соціальне    234
Замовник    234
Замовники    234
Заморожений    235
Заморожений рахунок    235
Заморожування    235
Заморожування іноземних валютних 
активів    235
Заохочення державних службовців    235
Заочне навчання    235
Заощадження    235
Заощадження населення    235
Запам’ятовуючий пристрій    235
Запаси    235
Запаси буферні    235
Запаси валютні    235
Запаси виробничі    235
Запаси стратегічні    235
Запевнення    235
Запис    236
Запис даних    236
Записка    236
Запит    236
Запобігання конфлікту    236
Запобігання лиха    236
Запобігання одержанню неправомірної 
вигоди або подарунка та поводження 
з ними    236
Запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів    236
Заповідальне розпорядження    236
Заповідальний відказ (легат)    236
Заповідник    236
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Заповіт    237
Запозичення    237
Запорозька Січ    237
Запропонований (приписаний) 
соціальний статус    238
Зарахування    238
Зарахування зустрічних вимог    238
Зареєстрований дохід    238
Заробітна плата    238
Зарука    238
Заручник    238
Засвідчений цінний папір    238
Засвідчені товари    238
Засвідчення    238
Засвоєння    238
Засекречування матеріальних носіїв 
інформації    239
Засіб масової інформації органу державної 
влади чи органу місцевого 
самоврядування    239
Засідання    239
Засновники    239
Засновники акціонерного товариства    239
Засновництво    239
Засновницький прибуток    239
Засновницькі акції    239
Засновницькі витрати    239
Засновницькі документи    239
Засоби ветеринарної медицини    239
Засоби виробництва    239
Засоби масової інформації    240
Застава    240
Застава генеральна    240
Застава за виданою позикою    240
Застава іпотечна    240
Застава рентна    240
Заставна    240
Заставна облігація    240
Заставне зобов’язання    240
Заставне право    240
Заставне свідоцтво    240
Заставний білет    240
Заставник    240
Заставні облігації    240
Заставні операції    240
Заставотримач    240
Застереження    240
Застій політичний    240
Застрахований    241
Заступник голови районної, районної у місті 
ради та перший заступник, заступник 
голови обласної ради    241
Заступництво    241
Затоварювання    241
Захисна оферта    241
Захисник    241
Захисні застереження    241
Захист    241

Захист грошей    241
Захист даних    241
Захист інформації    241
Захист патентний    241
Захист прав власності    241
Захист прав людини    241
Захист прав споживачів    242
Захист соціальний    242
Захист файла    242
Захист честі, гідності і ділової репутації    242
Захищені акції    242
Захід    242
Захід з розвитку    242
Заходи безпеки    242
Заходи нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності    242
Заходи регулювання доступу на ринок    242
Заходи щодо повернення в Україну коштів 
та іншого майна ...    242
Захоронення відходів    242
Зацікавлені сторони/стейкхолдери    242
Заява   243
Заява на видачу позики    243
Заява претензії    243
Заява про злочин    243
Заявка    243
Заявлений дохід    243
Збагачення роботи    243
Збалансована система індикаторів 
ведення бізнесу    243
Збалансований бюджет    243
Збалансований портфель цінних паперів    243
Збалансований ринок    243
Збалансованість    243
Збереження даних    243
Зберігальна розписка    243
Зберігання відповідальне    244
Зберігання відходів    244
Зберігач    244
Зберігач цінних паперів    244
Збирання відходів    244
Збирання металобрухту    244
Збитки    244
Збитки непрямі    244
Збитки номінальні    244
Збитки прямі    244
Збитковість підприємства    244
Збиток (шкода)    244
Збиток майновий    244
Збиток моральний    244
Збільшення продуктивності    244
Збільшення статутного фонду 
акціонерного товариства    245
Збір    245
Збір адміністративний    245
Збір бандерольний    245
Збір вантажний    245
Збір кліринговий    245
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Збір комісійний    245
Збір митний    245
Збір портовий    245
Збори    245
Збори акціонерів    245
Збройний конфлікт міжнародного 
характеру    245
Збройний напад    245
Збройні сили    245
Збройні сили ООН    246
Зброя    246
Зброя нелетальної дії    246
Збут   246
Збут товару    246
Збутова знижка    246
Звання    246
Звання військове    246
Звання спеціальне    246
Зведений баланс    247
Зведений показник    247
Зведення    247
Зведення в статистику    247
Зведення громадян    247
Звичаєве право    247
Звичай    247
Звичайна процентна ставка за депозит    247
Звичайна ціна    247
Звичайні акції    247
Звичайні торговельні операції    247
Звід відомостей, що становилять 
державну таємницю    247
Звід законів    247
Звільнення    247
Звільнення від податків    247
Звільнення з роботи    248
Звіт    248
Звіт про відстеження результативності 
регуляторного акта    248
Звітність    248
Звітність публічна    248
Зворотна боніфікація    248
Зворотна вимога    248
Зворотна дискримінація    248
Зворотна сила закону    248
Зворотний демпінг    248
Зворотний зв’язок    248
Зворотний лізинг (оренда)    249
Зворотний управлінський зв’язок    249
Зворотність кредиту    249
Зв’язки з громадкістю    249
Зв’язок    249
Згода на реструктуризацію    249
Згода суб’єкта персональних даних    249
Здатність    249
Здатність у діяльності    249
Здирство    249
Здібності організаторські    249
Здійснені видатки    249

Здійснення Кабінетом Міністрів України 
права законодавчої ініціативи    249
Здійснення повноважень під зовнішнім 
контролем    249
Здобувач ліцензії    250
Здольшина    250
Здоровий глузд    250
Зелена книга ЄС    250
Зелені    250
Зелені гроші    250
Земельна власність    250
Земельна ділянка    250
Земельна рента    250
Земельне поліпшення    250
Земельний кадастр    250
Земельний кодекс    250
Земельний кредит    250
Земельний наділ    250
Земельний податок    250
Земельний фонд    250
Землеволодіння    250
Землевпорядкування    251
Землекористування    251
Землекористувачі    251
Землеустрій    251
Землі житлової та громадської забудови    251
Землі загального користування    251
Землі залізничного транспорту    251
Землі лісового фонду    251
Землі природно-заповідного фонду    251
Землі рекреаційного призначення    252
Землі сільськогосподарського 
призначення    252
Земля    252
Зірка якості    252
Златник    252
Злиття    252
Злиття вертикальне    252
Злиття горизонтальне    252
Злиття компаній    252
Злиття конгломеративне    252
Злісне банкрутство    252
Зловживання    252
Зловживання владою    252
Зловживання владою або службовим 
положенням    252
Зловживання повноваженнями    253
Зловживання посадовими 
повноваженнями    253
Зловживання при випуску цінних 
паперів (емісії)    253
Злотий    253
Злочин    253
Злочини у сфері службової діяльності    253
Зменшення статутного фонду 
акціонерного товариства    253
Зміна вартості запасів    253
Зміна істотних умов державної служби    253
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Зміна середовища й організаційне 
моделювання    254
Змінний бюджет    254
Змінні витрати    254
Змінні витрати виробництва    254
Змінність    254
Змінність показника стійкості    254
Змішана (пропорційно-мажоритарна) 
виборча система    254
Змішана економіка    254
Змішане сканування    254
Змішане страхування життя    254
Змішаний метод оцінки рівня якості 
продукції    254
Змішані методи    254
Змішані підприємства    254
Змова    254
Знак    254
Знак відповідності    255
Знак марочний (емблема)    255
Знак обслуговування    255
Знаки для товарів і послуг    255
Знаки золота    255
Знаряддя виробництва    255
Знаряддя політики    255
Знаряддя праці    255
Знахідка    255
Значний пакет акцій    255
Значний правочин    255
Знеособлення персональних даних    255
Знерухомлення цінних паперів    255
Знецінення грошей    255
Знешкодження відходів    255
Знижка    256
Знижка оптова    256
Знижка сезонна    256
Знижка торгова    256
Знімання вершків    256
Знос    256
Зняття дисциплінарного стягнення    256
Зобов’язання    256
Зобов’язання безстрокове    256
Зобов’язання державні боргові    256
Зобов’язання державні казначейські    256
Зобов’язання довгострокове    256
Зобов’язання емітента за цінними паперами 
власного випуску    256
Зобов’язання кореальне    256
Зобов’язання управління майном    256
Зобов’язання часткове    256
Зобов’язувальне право    256
Зовнішнє врегулювання конфлікту 
інтересів    256
Зовнішнє погодження нормативного 
акта    257
Зовнішнє середовище    257
Зовнішнє фінансування    257
Зовнішні державні позики    257

Зовнішні економічні зв’язки    257
Зовнішні ефекти    257
Зовнішні платежі    257
Зовнішні платіжні надходження    257
Зовнішній державний борг    257
Зовнішній ефект масштабу    257
Зовнішній інтерфейс    257
Зовнішній контроль    257
Зовнішній лаг    257
Зовнішній рахунок    257
Зовнішньоекономічна діяльність    257
Зовнішньоекономічна політика    257
Зовнішньоекономічна політика 
України   257
Зовнішньоекономічні зв’язки    258
Зовнішньоекономічні стратегії    258
Зовнішньоторговельна політика    258
Зовнішньоторговельний виторг    258
Зовнішньоторговельний дефіцит    258
Зовнішньоторговельні банки    258
Зовнішня ефективність    258
Зовнішня мотивація    258
Зовнішня позика    258
Зовнішня торгівля    258
Зовнішня трудова міграція    258
Золота акція    258
Золота валюта    258
Золота експортна мітка    258
Золота квота    258
Золота лихоманка    259
Золота мітка    259
Золоте забезпечення    259
Золоте застереження    259
Золоте покриття    259
Золотий блок    259
Золотий вміст грошової одиниці    259
Золотий запас    259
Золотий лінгот    259
Золотий монометалізм    259
Золотий опціон    259
Золотий паритет    259
Золотий пул    259
Золотий сертифікат    259
Золотий стандарт    259
Золотий транш    260
Золоті аукціони    260
Золоті монети    260
Золоті точки    260
Золоті ціни    260
Золото    260
Золотовалютні резерви    260
Зона    260
Зона вільної торгівлі    260
Зона екологічного лиха    260
Зона економічного сприяння    260
Зона митного контролю    260
Зона надзвичайного стану    260
Зона надзвичайної екологічної ситуації    260
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Зона роз’єднання конфліктуючих 
сторін    260
Зона спільного підприємництва    261
Зондаж    261
Зондувати    261
Зони охорони пам’ятки    261
Зрада батьківщині (державна зрада)    261
Зразки і проби    261
Зразок    261
Зразок виставковий    261
Зрівняльність    261
Зрівняння запасів    261
Зростання    261
Зростання курсів    261
Зростання падіння    261
Зростаюча віддача    261
Зупинення дії незаконних актів    261
Зустріч з виборцями    261
Зустрічна пропозиція    261
Зустрічна торгівля    261
Зустрічний позов    262
Зустрічний продаж товарів    262

І
Ігровий автомат    263
Ігровий стіл    263
Ідеальна сукупність    263
Ідеальний ринок    263
Ідентифікаційний номер    263
Ідентифікаційний номер платника  
податків    263
Ідентифікація    263
Ідентифікація продукції    263
Ідентифікація товарів, транспортних 
засобів    263
Ідентифікація харчових продуктів, 
матеріалів і виробів    263
Ідентичні товари    263
Ідентичність    264
Ідентичність національна    264
Ідеократія    264
Ідеолог    264
Ідеологічна партійна система    264
Ідеологічне різноманіття    264
Ідеологія    264
Ідея    265
Ідея національна    265
Ієрархічність    265
Ієрархічність системи державної 
служби    265
Ієрархія    265
Ієрархія влади    265
Ієрархія потреб    266
Ізотими    266 
Ілюзія    266
Ілюстрація    266
Імам    266
Імамат    266

Іманентність    266
Іменна акція    266
Імідж    266
Імідж організації    266
Імідж політичний    266
Імідж продукту    266
Імідж товару    266
Іміджева реальність    266
Іміджева стратегія    267
Іміджмейкер    267
Імітаційна демократія    267
Імітація    267
Імміграційна картка    267
Імморалізм    267
Імовірність    267
Імпаундмент    267
Імперативні норми    267
Імперативні норми міжнародного права    267
Імперія    268
Імпічмент    268
Імплементація    268
Імпорт    268
Імпортер    268
Імпортне мито    268
Імпортні товари    268
Імпресаріо    268
Імпровізація    268
Імунітет    268
Імунітет держави    268
Ім’я громадянина    268
Інавгурація    269
Інаудит    269
Інвазія    269
Інвайронентальна соціологія    269
Інвалід    269
Інвалідність    269
Інваріанти    269
Інвентаризація    269
Інвентарна карточка    269
Інвентарний номер    269
Інвентарний опис    269
Інвентарні операції    269
Інвеститура    269
Інвестиції    269
Інвестиційна діяльність    269
Інвестиційна компанія    269
Інвестиційна привабливість корпорації    269
Інвестиційна складова    269
Інвестиційна стратегія    270
Інвестиційний проект    270
Інвестиційний сертифікат    270
Інвестиційний фонд    270
Інвестиційні спори    270
Інвестиційні товари    270
Інвестор    270
Індекс вартості життя    270
Індекс довгострокових випереджальних 
індикаторів    270
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Індекс Доу-Джонса    270
Індекс заробітної плати    270
Індекс конкурентоспроможності    270
Індекс концентрації доходів    270
Індекс купівельної спроможності 
грошової одиниці    271
Індексація    271
Індивідуально визначена річ    271
Індикативне планування    271
Індикатор продукту    271
Індосамент    271
Індосант    271
Індосат    271
Індосація    271
Індустріалізація    271
Індустріальне суспільство    271
Індустріальний (промисловий) парк    272
Інжиніринг    272
Інкасатор    272
Інкасація готівкових грошей і цінностей    272
Інкасо    272
Інкасувати    273
Інкорпорація    273
Інкотермс    273
Інкременталізм    273
Інноваційна діяльність    273
Інноваційна діяльність у сфурі 
господарювання    273
Інноваційна продукція    273
Інноваційна стратегія    273
Інноваційне підприємство    273
Інноваційний потенціал    273
Інноваційний продукт    273
Інноваційний проект    274
Інноваційний розвиток    274
Інноваційний фільтр    274
Інноваційні технології    274
Інновація    274
Іноземець    274
Іноземна валюта    274
Іноземний    274
Іноземні публічні діячі    274
Іноземні товари    274
Ін-октаво    274
“Ін парі делікто”    274
Інсайдер    274
Інсайдерська інформація    274
Інспекційна перевірка банку    274
Інспекція    274
Інстанція    274
Інстинктивізм    274
Інституалізація    275
Інституалізація галузі наук 
“Державне управління” в Україні    275
Інституалізація соціології    276
Інститут    276
Інститут права    276
Інститут президенства    276

Інститути державної влади в Україні    276
Інститути спільного інвестування    276
Інституційне оформлення центрів 
суспільного впливу    276
Інституційний підхід    277
Інституційні групи    277
Інституціоналізм    277
Інструктивні листи    277
Інструкція    277
Інструменти збору даних    277
Інструменти контролю якості    278
Інструменти управління якістю    278
Інтеграція    278
Інтегрована корпоративна структура    278
Інтегровані комунікації у виборчій 
кампанії    278
Інтелектуальна власність    278
Інтенсифікація    278
Інтерв’ювання    278
Інтергенераційна мобільність    278
Інтереси державні    278
Інтереси національні    279
Інтереси особистості    279
Інтереси політичні    279
Інтеріоризація    279
Інтернатура    279
Інтернет-магазин    279
Інтернування    279
Інтерпеляція    279
Інтерпол    279
Інтерпретаційна діяльність    280
Інтерпретація (тлумачення) закону    280
Інтерфейс    280
Інтрагенераційна мобільність    280
Інтрапренерство    280
Інтрига політична    280
Інфляція    280
Ін-фоліо    280
Інформатика    280
Інформаційна безпека    280
Інформаційна блокада    280
Інформаційна війна    280
Інформаційна продукція    280
Інформаційна технологія    280
Інформаційне видання    281
Інформаційне забезпечення    281
Інформаційне забезпечення систем 
управління    281
Інформаційне суспільство    281
Інформаційний потік    281
Інформаційний ресурс 
уповноваженого орагу    281
Інформаційні електронні послуги    281
Інформаційні служби органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування    281
Інформація    281
Інформація з обмеженим доступом    281
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Інформація не може бути використана    282
Інформація про виробника 
(виконавця, продавця)    282
Інформація про громадян 
(персональні дані)    282
Інформація про товари 
(роботи, послуги)    282
Інформація по фізичну особу    282
Інформація, що становить комерційну 
таємницю    282
Інші види правової допомоги    282
Іпотека    282
Іпотечна облігація    282
Іпотечний банк    283
Іпотечний житловий кредит    283
Іпотечний кредит    283
Іпотечний сертифікат    283
Історико-архітектурний опорний план    283
Історико-архітектурні заповідні 
території    283
Історико-культурні заповідники    283
Історична пам’ять    283
Історична соціологія    283
Історичне населене місце    284
Історичний ареал населеного місця    284
Історичний науковий підхід    284
Історичні об’єкти    284
Історія державно-управлінських реформ  
в Україні    284
Історія економічних криз    287
Історія інституту президенства    287
Історія науки державного управління    288
Істотна участь    289
Істотна участь у Центральному 
депозитарії    289

К
Кабала    290
Кабальна угода    290
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Казенне підприємство    291
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Касові операції    295
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Категорія режиму секретності    296
Каузальність    296
КАФ    296
Квазігроші    296
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(змінних) витрат    304
Коефіцієнт окупності чистого доходу    304
Коефіцієнт освоюваності об’єкта 
у виробництві    304
Коефіцієнт покриття виробничих 
витрат    304
Коефіцієнт сигма    304
Козацтво    304
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Колапс імпорту    306
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Колегія міністерства    306
Колективний договір    306
Колективний знак    306
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Коливний валютний курс    306
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Колізійне право    307
Колізія законів    307
Колонія    307
Команда    307
Командир    307
Командитне товариство    307
Командна економіка    307
Командувач    307
Комбіновані документи    307
Комендантська година    307
Комендантська служба    307
Комендатури    308
Комерсант    308
Комерціалізація    308
Комерційна діяльність    308
Комерційна діяльність за цінними 
паперами (дилерська діяльність)    308
Комерційна таємниця    308
Комерційний акт    309
Комерційний банк    309
Комерційний кредит    309
Комерційний ризик    309
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Комісійні операції    310
Комісіональна система    310
Комісіонер    310
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Комісія європейських співтовариств    310
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державної служби    310
Комісія міжнародного права    310
Комісія ООН по правам міжнародної 
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Комітент    311
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Комітологія    311
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Компенсаційна угода    311
Компенсаційні кредити    311

Компенсація    311
Компенсація моральної шкоди    311
Компетентність і ефективність    312
Компетенція    312
Компіляція    312
Комплекс    312
Комплексна система управління  
якістю продукції    312
Комуна    312
Комунальна власність    312
Комунальне господарство    312
Комунальне підприємство    312
Комунальні послуги    312
Комунізм    312
Комунікації    313
Комунікація наукова    313
Комюніке    313
Конвенція    312
Конвенція ООН з морського права    313
Конвергенція    313
Конверсія    313
Конвертовані облігації    314
Конвертованість    314
Конвертованість валюти    314
Конгломерат    314
Конгломератні злиття або поглинання    314
Конгрегація    314
Конгрес    314
Кондиції    314
Кондомініуми, кондомінат    314
Конклюдентні дії    314
Конкурент    314
Конкурентна політика    314
Конкурентоздатність корпорації    314
Конкурентоспроможність    314
Конкурентоспроможність виробництва    314
Конкурентоспроможність держави    315
Конкурентоспроможність інформаційної 
системи    315
Конкурентоспроможність менеджера    315
Конкурентоспроможність працівника    315
Конкурентоспроможність технології    315
Конкурентоспроможність фірми    315
Конкурентоспроможність 
цінного папера    315
Конкуренція    315
Конкуренція несумлінна    315
Конкуренція чиста    316
Конкурс    316
Конкурсне виробництво    316
Конкуруючий біржовий маклер    316
Коносамент    316
Консалтинг    316
Консалтингова діяльність    316
Консалтингова компанія    316
Консенсус    316
Консерватизм    316
Консерватор    317
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Консервація    317
Консервація об’єкта культурної 
спадщини    317
Консигнант    317
Консигнатор    317
Консигнаційне постачання товарів    317
Консигнація    317
Консолідація    317
Консолідація активів    317
Консолідація боргів (позик)    317
Консолідований іпотечний борг    317
Консолідований продаж    317
Консорціум    317
Конституційна відповідальність    317
Конституційна монархія    317
Конституційний контроль    318
Конституційний суд    318
Конституціоналізація    318
Конституціоналізм    318
Конституція П. Орлика    318
Конституція України    319
Консул    319
Консульська фактура, або консульський 
інвойс    320
Консультативно-дорадча рада    320
Консумент    320
Консюмеризм    320
Контактна особа/координатор    320
Контанго    320
Контейнер    320
Континуїтет    320
Конто    320
Контокорент    320
Контокорентний кредит    320
Контрабанда    321
Контрагент    321
Контракт    321
Контракт гарантійний    321
Контракт “жовтого собаки”    321
Контракт лонг    321
Контракт про найм керівника 
підприємства    321
Контракт форвардний    321
Контракт шорт    321
Контрактації    321
Контрактні групи    321
Контрасигнатура (контрасигнація)    321
Контрафактні товари    321
Контрафакція    321
Контреліта    321
Контрибуція    322
Контркультура    322
Контролер    322
Контролінг    322
Контроль    322
Контроль виконання    322
Контроль за непередбаченим процесом    322
Контроль і теорії Х та Y    322

Контроль та перевірка декларацій    322
Контроль якості    322
Контрольна група    322
Контрольне оцінювання 
(оцінка процесу)    323
Контрольний ключ    323
Контрольний пакет акцій    323
Контрольно-наглядова діяльність    323
Контрфактична ситуація    323
Конфедерація    323
Конференція    323
Конфесіоналізм    323
Конфіденційною є інформація    323
Конфірмація    323
Конфіскація    323
Конфлікт    323
Конфлікт воєнний    323
Конфлікт і координація    324
Конфлікт інтересів    324
Конфлікт, його вирішення    324
Конфлікт міжетнічний    324
Конфлікт міжнародний    324
Конфлікт потреб    325
Конфлікт публічних і приватних 
інтересів    325
Конфлікт соціальний    325
Конфліктологія    325
Конфліктуючі сторони    325
Конформізм    325
Конфронтація    325
Концентрація горизонтальна    326
Концептуальне знання    326
Концепція    326
Концепція UQM    326
Концепція адміністративної реформи 
в Україні    326
Концепція Будинку якості    326
Концепція вимушеної раціональності    326
Концепція маркетингу    326
Концепція постійного поліпшення 
Кайзер    326
Концепція постійного поліпшення якості 
Дж. Джурана    327
Концепція товару    327
Концепція чистого приросту    327
Концерн    327
Концерн транснаціональний    327
Концесійний договір    327
Концесіонерне підприємство    327
Концесія    327
Кон’юнктура    327
Кон’юнктура економічна    327
Кон’юнктура ринку    327
Кон’юнктура світового ринку    327
Кон’юнктура товарного ринку    327
Кон’юнктура торгівлі    327
Кон’юнктурні дослідження    327
Кооператив    328
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Кооператив споживчий    328
Кооперація    328
Кооперація праці    328
Кооптація    328
Координатор пула    328
Координація    328
Координація вертикальна    328
Координація горизонтальна    328
Координація і мета    328
Кореляційний зв’язок    328
Кореляція    328
Кореспондентський договір    328
Кореспондентський рахунок    329
Кореспондентські відносини    329
Корисний ефект    329
Користь    329
Корн    329
Корнер    329
Королівська корпорація    329
Коронер    329
Коротка позиція    329
Корпоративізм    329
Корпоративна ідентичність    329
Корпоративна культура    330
Корпоративне управління    330
Корпоративний контроль    330
Корпоративний менеджмент    330
Корпоративні операції емітента    330
Корпоративні права    330
Корпорація    330
Корпорація акціонерна закрита    330
Корпорація з дивізною структурою    330
Корпорація закритого типу    330
Корпорація інвестиційна малого бізнесу    330
Корумпованість    330
Корупційне правопорушення    331
Корупційний злочин    331
Корупційні мережі    331
Корупціонер    331
Корупція    331
Котирування    331
Котирування біржове    331
Котирування валютне    331
Котирування облігацій    331
Котирування товарне    331
Кошти    331
Кошти загальнообов’язкового державного 
соціального страхування    331
Кошторис    331
Країна    331
Кредит    333
Кредит акцептний    333
Кредит банківський    333
Кредит вексельний    333
Кредит за відкритим рахунком    333
Кредит комерційний    333
Кредит компенсаційний    333
Кредит-нота    333

Кредит споживчий    333
Кредит “стенд-бай”    333
Кредит чековий    333
Кредитна дисципліна    333
Кредитна експансія    333
Кредитна картка    334
Кредитна кооперація    334
Кредитна лінія    334
Кредитна політика    334
Кредитна реформа    334
Кредитна установа    334
Кредитний механізм    334
Кредитний ризик    334
Кредитні гроші    334
Кредитні спілки    334
Кредитор    335
Кредитор банку    335
Кредитоспроможність    335
Кредитування    335
Кредитування бюджету    335
Крива досвіду    335
Крива сукупного попиту    335
Криза    335
Криза легітимності    335
Криза соціальна    335
Криміналістика    335
Криптографічний захист секретної 
інформації    335
Критерії привабливості ринку    335
Критерій    335
Критерій актуальності інформації    335
Критерій витрат-вигод    335
Критерій комунікативності інформації    336
Критерій лаконічності інформації    336
Критерій несуперечливості інформації    336
Критерій переконливості інформації    336
Критерій повноти інформації    336
Критерій своєчасності інформації    336
Критика раціонального прийняття 
рішень    336
Критичний фінансовий стан    336
Критичний шлях    336
Критичні фактори успіху    336
Крок аукціону    336
Кругообіг капіталу    336
Ксенофобія    336
Кулаж    336
Куліса    336
Кулісьє    336
Культура    336
Культурна акумуляція    336
Культурний релятивізм    337
Культурний шок    337
Культурні універсалії    337
Культурні цінності    337
Кумівство    337
Кунець    337
Купівельна спроможність    337
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Купон    337
Купюра    337
Куратор    337
Куріальна виборча система    337
Курс    337
Курс акції    337
Курс облігації    337
Курт    337
Куртаж    337

Л
Лабільний    338
Лабільність    338
Лабіринт    338
Лаборант    338
Лабораторія    338
Лавірувати    338
Лаг    338
Лаг часовий    338
Лаж    338
Лазер    338
Лазерний друкуючий пристрій    338
Лайнер    338
Лайтбокс    338
Лаконізм    338
Лаконічний    338
Лампост    338
Лампсум    338
Лампсум-роялті    338
Ландшафт    338
Ланка управління    339
Ланцюг володіння корпоративними 
правами юридичної особи    339
Латарія    339
Латентна економіка    339
Латеральна комунікація    339
Латифундія    339
Лауреат    339
Леверидж операційний    339
Леверидж фінансовий    339
Левериджліс    339
Легалізація    339
Легалізація злочинних доходів    340
Легалізація (відмивання) коштів або іншого 
майна, придбаних незаконним шляхом    340
Легальне тлумачення    340
Легіслатура    340
Легітимація    340
Легітимність    340
Легітимність державної влади    341
Легка промисловість    341
Легуа    341
Лей    342
Лейтмотив    342
Лекаж    342
Лексема    342
Лексика    342
Лексикографія    342

Лексикон    342
Лексичний    342
Лектор    342
Лекція    342
Лемпіра    342
Ленд-ліз    342
Лист анонімний    342
Лист атестаційний    342
Лист гарантійний    342
Лист заставний    342
Лист заставний загальний    342
Лист інвестиційний    342
Лист комерційний    342
Лист конкурентний    342
Лист пакувальний    342
Листівка    342
Листки   343
Листки жовті    343
Листки рожеві    343
Листок непрацездатності    343
Литовські статути    343
Лихвар    343
Лихварство    343
Лихварський капітал    343
Лишок виробника    343
Лишок споживача    343
Ліберал    343
Лібералізація    343
Лібералізація цін    343
Лібералізм    343
Лібертатизм    343
Лібор    344
Лібра    344
Лівр    344
Ліга    344
Ліга українських меценатів    344
Лігатура    344
Лід енд легз    344
Лід-менеджер, провідний менеджер    344
Лідер    344
Лідер колективу    344
Лідер передбачуваний    344
Лідерство    344
Лідерство без втручання    346
Лідерство у цінах    346
Ліз-бек    346
Лізинг банківський    346
Лізинг внутрінаціональний    346
Лізинг генеральний    346
Лізинг грошовий    346
Лізинг груповий, лізинг 
великомасштабний    346
Лізинг дійсний, лізинг нормативний    346
Лізинг експортний    346
Лізинг з грошовим платежем    346
Лізинг з частковим набором послуг    346
Лізинг за рахунок власних коштів    346
Лізинг за рахунок залучених коштів    346
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Лізинг звичайний    346
Лізинг зворотний    347
Лізинг зі змішаним платежем    347
Лізинг зовнішній    347
Лізинг імпортний    347
Лізинг класичний    347
Лізинг компенсаційний    347
Лізинг міжнародний    347
Лізинг “мокрий”    347
Лізинг непрямий    347
Лізинг нерухомості    347
Лізинг обладнання    347
Лізинг оперативний    347
Лізинг операційний    347
Лізинг повний    348
Лізинг поновлювальний, лізинг 
револьверний    348
Лізинг прямий, лізинг двосторонній    348
Лізинг роздільний    348
Лізинг рухомого майна    348
Лізинг спеціальний    348
Лізинг терміновий, лізинг 
одноразовий    348
Лізинг транзитний    348
Лізинг фіктивний, лізинг 
спекулятивний    348
Лізинг (фінансова оренда)    348
Лізинг фінансовий    348
Лізинг чистий    348
Лізингова компанія    348
Лізингодавець    349
Лізингоодержувач    349
Лікарська таємниця    349
Ліквідант    349
Ліквідат    349
Ліквідатор    349
Ліквідаційна вартість    349
Ліквідаційна комісія    349
Ліквідація    349
Ліквідація банку    349
Ліквідація добровільна    349
Ліквідація цінностей    349
Ліквідні активи    349
Ліквідні кошти    349
Ліквідність    350
Ліквідність акцій    350
Ліквідність акціонерного товариства    350
Ліквідність балансу    350
Ліквідність балансу банку    350
Ліквідність банків    350
Ліквідність міжнародна    350
Ліквідність ринку    350
Ліквідності коефіцієнт    350
Лікуючий лікар    350
Ліміт    350
Ліміт денний    350
Ліміт кредитний    350
Ліміт цін    350

Лімітація    350
Лімітед    350
Ліміти валютних операцій    351
Лімітна відомість    351
Лімітна дисципліна    351
Лімітна карта    351
Лімітована чекова книжка    351
Лімітування кредиту    351
Лімітуючі ціноутворення    351
Лінгвістика    351
Лінгвістичний процесор    351
Лінгвістичний шок    351
Лінійка    351
Лінійна підпорядкованість    351
Лінійна форма управління    351
Лінійне кодування    351
Лінійне програмування    351
Лінійно-функціональна система 
управління    351
Лінія державного кордону    351
Лінія ринку капіталів    351
Лінія ринку цінних паперів    351
Лінія характеристики цінних паперів    352
Лінія ціни    352
Лінкідж    352
Ліра італійська    352
Ліра турецька    352
Лірик    352
Ліс    352
Лісове господарство    352
Лісовий дохід    352
Лісп    352
Лістинг    352
Лістингові цінні папери    352
Літер    352
Літерал    352
Літеральний    352
Літератор    352
Література    352
Літр    352
Літра    352
Літраж    352
Ліфо    352
Ліцензіат    352
Ліцензійна торгівля    352
Ліцензійний договір    352
Ліцензійний збір    352
Ліцензійний паспорт    353
Ліцензійний платіж    353
Ліцензійні умови    353
Ліцензія    353
Ліцензія валютна    353
Ліцензія генеральна    353
Ліцензія експортна    353
Ліцензія зворотна    353
Ліцензія імпортна    353
Ліцензія на виробництво    353
Ліцензія патентна    353
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Ліцензія разова    353
Ліцензована винагорода    353
Ліцензована система    353
Ліцензування    353
Ліцензування перехресне    353
Ллойд    353
Лобі, лобізм, лобіювання    353
Лобіст    354
Лобістська діяльність    354
{...}Лог    354
Логіка    354
Логіка математична    354
Логіка формальна    354
Логіко-структурна матриця    354
Логіко-структурний підхід    354
Логістика    354
Логістична крива    354
Логічна структура    354
Логічне мислення    355
Логічний інкременталізм    355
Логограма    355
Логогриф    355
Логотип    355
Логролінг    355
Лодінг    355
Ложа    355
Лозунг    355
Локалізація    355
Локалізувати    355
Локальний    355
Локаут    355
Локо    355
Локт-ін    355
Лом і відходи кольорових і (або) чорних 
металів    355
Ломбард    355
Ломбардна ставка    355
Ломбардний білет    355
Ломбардний кредит    356
Лорд-канцлер    356
Лоро    356
Лоро-конто    356
Лот    356
Лотерейний квиток    356
Лотерея    356
Люблінська унія    356
Людино-година    356
Людино-день    356
Людський капітал    356
Людський потенціал    357
Людський фактор    357
Людські відносини    357
Людські ресурси    357
Люмен    357
Люмінесценція    357
Люмпени    357
Люмпенізація    357
Люмпсум    357

Люстрація    357
Ляпсус    358
Лясе    358

М
Магазин    359
МАГАТЕ    359
Магдебурзьке право    359
Магістр    359
Магістраль    359
Магістрат    359
Магістратура    359
Магнати    359
Магнітна головка    360
Магнітний запам’ятовуючий пристрій    360
Магнітний запис    360
Мажоризація    360
Мажоритарна виборча система    360
Мажоритарний    360
Мазепа Іван Степанович    360
Майбутня оцінка    360
Майбутня праця    360
Майно    360
Майнова декларація    361
Майнове винаймання    361
Майнове страхування    361
Майновий податок    361
Майновий ценз    361
Майнові права    361
Майнові спори    361
Майорат    361
Майстер    361
Макет    361
Макіавеллізм    361
Маклер    361
Маклер курсовий    362
Маклер операційний    362
Маклер страховий    362
Маклеріат    362
Макро    362
Макроекономіка    362
Макроекономічна політика    362
Макроекономічна рівновага    362
Макроекономічний аналіз    362
Макроекономічні моделі    362
Макроекономічні показники    362
Макромова    362
Макрорегіон    362
Макрорівень    362
Макросередовище    363
Макросоціологія    363
Макроструктура ринку    363
Максималізм    363
Максимальна поінформованість    363
Максимальний    363
Максимум    363
Максі    363
Макулатура    363
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Мале прекрасно    363
Малі підприємства    363
Малоросійська колегія    363
Мальтузіанство    364
Мальтузіанська пастка    364
Ман    364
Манат    364
Мангонізація    364
Мандамус    364
Мандат    364
Мандат на проведення операцій 
з підтримання миру    364
Мандатарій    364
Мандатна комісія    364
Мандрівник    364
Маневр    364
Маневрувати    364
Маніпулювання    364
Маніпулювання даними    364
Маніпуляція    364
Маніпуляція громадською свідомістю    364
Маніфест    365
Маніфестація    365
Манія    365
Манкірування    365
Манко    365
Манто    365
Манто акційне    365
Мануфактура    365
Манципація    365
Маргінал    365
Маргіналізм    365
Маргінальні етнічні групи    365
Марго    366
Маржа    366
Маржа банківська    366
Маржа гарантійна    366
Маржа кредитна    366
Маржа прибутку    366
Маржа спекулятивна    366
Маржинальний прибуток    366
Марка    366
Марка виробнича    366
Марка торгова    366
Маркетинг    366
Маркетинг баз даних    366
Маркетинг взаємодії    367
Маркетинг вирівнювальний, синхронний 
маркетинг    367
Маркетинг відносин    367
Маркетинг внутрішній    367
Маркетинг глобальний    367
Маркетинг диференційований    367
Маркетинг зовнішній    367
Маркетинг конверсійний    367
Маркетинг концентрований    367
Маркетинг масовий    367
Маркетинг мікс    367

Маркетинг підтримуючий    367
Маркетинг поновлюючий 
(Ремаркетинг)    367
Маркетинг пробний    367
Маркетинг протидіючий    367
Маркетинг, спрямований на задоволення 
потреб    367
Маркетинг стимулюючий    368
Маркетинг стратегічний    368
Маркетинг, що розвивається    368
Маркетингова база даних    368
Маркетингова інформаційна 
система    368
Маркетингова короткозорість    368
Маркетингова програма    368
Маркетингова система взаємодії    368
Маркетингова служба підприємства    368
Маркетингова спроможність    368
Маркетингове дослідження    368
Маркетингове управління    369
Маркетинговий адаптер    369
Маркетинговий аналіз    369
Маркетинговий аудит    369
Маркетинговий план    369
Маркетинговий план стратегічний    369
Маркетинговий план тактичний    369
Маркет-мейкер    369
Маркітант    369
Марко    369
Маркс Карл Генріх    369
Маркування    370
Марочний знак    370
Марочний продукт    371
Марочні товари    371
Маршрут    371
Маршрутний лист    371
Маса    371
Маса грошова    371
Маса конкурсна    371
Маса критична    371
Масив даних    371
Маскулінність    371
Маслосоюз    371
Мас-медіа    371
Масова інформація    371
Масова комунікація    371
Масова культура    372
Масова свідомість    372
Масове виробництво    372
Масове явище    372
Масові безлади    372
Масові неінфекційні захворювання 
(отруєння)    372
Масові опитування    372
Масові партії    372
Масово-політичне видання    372
Масони    372
Масонство    372
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Масштаб    373
Масштаб відхилень    373
Масштаб цін    373
Математизація    373
Материнство    373
Материнська компанія    373
Материнський банк    373
Матеріали    373
Матеріали в дорозі    373
Матеріали допоміжні    373
Матеріали основні    373
Матеріаліст    373
Матеріалоємність    373
Матеріалоємність продукції    373
Матеріалозберігаючі технології    373
Матеріальна відповідальність    373
Матеріальна відповідальність 
працівника    374
Матеріальна допомога    374
Матеріальна культура    374
Матеріальне виробництво    374
Матеріальне стимулювання    374
Матеріальний облік    374
Матеріальні витрати    374
Матеріальні носії секретної інформації    374
Матеріальні ресурси    374
Матеріальні цінності    374
Матеріально-відповідальна особа    374
Матеріально-технічна база    374
Матеріально-технічна база 
виробництва    374
Матеріально-технічна база економіки    375
Матрикул    375
Матриця сіткова    375
Матриця функціональна    375
Матрична модель    375
Матрична структура управління    375
Матричний метод прогнозування    375
Матьюрита    375
Мафія    375
Махновщина    375
Машинна графіка    375
Машинна команда    375
Машинна мова    375
Машинний носій    375
Машинний переклад    375
Машинний час    375
Машино-година    375
МБРР    375
Мега...    376
Мегават    376
Мегагерц    376
Мегаполіс    376
Мегатенденція    376
Мегатонна    376
Мегацикл    376
Медаліст    376
Медаль    376

Медальєр    376
Меджліс    376
Медицина катастроф    376
Медична діяльність    376
Медіа-план    376
Медіація    376
Медіо    376
Медресе    376
Межа виробничих можливостей    376
Межа цін    376
Мезосоціологія    376
Меліоративний кадастр    376
Меліоративні банки    377
Мелон    377
Меморандум    377
Меморандум компанії    377
Меморіал    377
Меморія    377
Мена    377
Менеджер    377
Менеджери лінійні    377
Менеджмент    377
Менеджмент відкриття    377
Менеджмент і демократія    377
Менеджмент і наука    378
Менеджмент кадровий    378
Менеджмент маркетингу    378
Менеджмент: наукові підходи    378
Менеджмент співучасті    379
Менеджмент стратегічний    379
Менеджмент, сфера теорії і практики    379
Менеджмент фінансовий    380
Менеджмент цільовий    380
Менеджмент якості    380
Менталітет    380
Ментальний профіль українства    380
Ментальність    380
Меню    380
Мер    380
Мерджер    381
Мережа передачі даних    381
Меритократія    381
Мерія    381
Меркантилізм    381
Меркантильний    381
Меркантильність    381
Мертва комісія    381
Мертва рента    381
Мертва точка    381
Мерчандайзинг    381
Мета    381
Мета кадрової роботи    381
Мета-оцінювання    381
Мета розроблення державних 
цільових програм    381
Метаінформація    381
Металева теорія грошей    381
Металевий грошовий стандарт    382
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Метамова    382
Метапрограма    382
Метафайл    382
Метод    382
Метод “адренограм”    382
Метод аналізу документів    382
Метод аналогічний    382
Метод вилучення та ін'єкцій    382
Метод витрати-вупуск    382
Метод впливу    382
Метод Дельфі    382
Метод критичного шляху    382
Метод моментних спостережень   382
Метод Монте-Карло    382
Метод морфологічний    383
Метод послідовних обмежень    383
Метод ранжирування    383
Метод реактивного реагування    383
Метод середньої ціни    383
Метод синектики    383
Метод сировинних балансів    383
Метод структурування функції якості    383
Метод умовних одиниць    383
Метод управління    384
Метод утвореня ринковий    384
Метод фіфо    384
Метод ціноутворення 
адміністративний    384
Метод ціноутворення витратний    384
Метод ціноутворення контрактний    384
Метод ціноутворення параметричний    384
Методи визначення цін    384
Методи Г. Тагуті    384
Методи організації виробництва    384
Методи параметричні    384
Методи підбору керівників    384
Методи прийняття рішень    384
Методи психології кадрової роботи    384
Методи статистичного управління 
якістю    385
Методи “Точно-Вчасно” (Just-in-Time)    385
Методи управління    385
Методи управління персоналом    385
Методи ціноутворення    385
Методизм    385
Методика    385
Методологія    385
Методологія ABC/ABM (Activity Based 
Costing/Activity Based Management)    385
Методологія аналізу    385
Методологія функціонального 
моделювання    385
Методологія “Шість сигм”    385
Метр    386
Метрдотель    386
Метрика    386
Метрична система мір    386
Метричні книги    386

Метрологія    386
Метрополія    386
Метчінг    386
Механізація    386
Механізм    386
Механізм валютних курсів    386
Механізм грошової трансмісії    386
Механізм ринковий    386
Механізм стримування і противаг    387
Механізм управління    387
Механізми відбору кадрів управління    387
Меценат    387
Меценатство    387
Меценатська діяльність    387
Миля    387
Минула праця    387
Мирова угода    387
Миротворча діяльність    387
Миротворчість    387
Мислення    388
Мистецтво комерційне    388
Мистецтво ораторське    388
Мита біржові    388
Мита дорожні    388
Митна бандероль    388
Митна блокада    388
Митна декларація    388
Митна конвенція    388
Митна політика    388
Митна процедура    388
Митне забезпечення    388
Митне оформлення    388
Митний кодекс    388
Митний контроль    388
Митний кордон    388
Митний огляд    388
Митний протекціонізм    388
Митний режим    389
Митний склад    389
Митний союз    389
Митний статус товарів    389
Митний тариф    389
Митниця    389
Митні пільги    389
Митні платежі    389
Митні правила    389
Митні формальності    389
Мито    389
Мито державне    389
Мито зворотне    390
Міграція    390
Міграція безповоротна    390
Міграція внутрішня    390
Міграція грошей    390
Міграція зовнішня    390
Міграція капіталу    390
Міграція маятникова    390
Міграція міжнародна    390
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Міграція населення    390
Міграція робочої сили    391
Міграція сезонна    391
Міграція часова    391
Мідний бунт    391
Міжбанківський валютний ринок    391
Міжбанківський депозит    391
Міжбанківський оптовий ринок    391
Міжбанківський ринок    391
Міжбюджетні відносини    391
Міжбюджетні трансферти    391
Міжгалузевий баланс    391
Міжгалузеві зв’язки    391
Міжгалузеві комплекси    391
Міждержавні фонди    391
Міжкультурний діалог    391
Міжмережний процесор    392
Міжнародна амністія    392
Міжнародна асоціація розвитку    392
Міжнародна валютна ліквідність    392
Міжнародна валютно-фінансова 
система    392
Міжнародна діяльність фірми    392
Міжнародна економіка    392
Міжнародна економічна політика    392
Міжнародна економічна система    392
Міжнародна економічна фундація    393
Міжнародна макроекономіка    393
Міжнародна мікроекономіка    393
Міжнародна організація 
зі стандартизації    393
Міжнародна організація праці    393
Міжнародна передача технологій    393
Міжнародна податкова асоціація    393
Міжнародна посадова особа    393
Міжнародна спілка українських 
підприємців    393
Міжнародна стандартна торговельна 
класифікація    394
Міжнародна суперечка    394
Міжнародна Торгова Палата    394
Міжнародна угода    394
Міжнародна федерація з документації    394
Міжнародна федерація з обробки 
інформації    394
Міжнародна федерація фондових 
бірж    394
Міжнародна фінансова корпорація    394
Міжнародне бюро міри і ваги    394
Міжнародне право    395
Міжнародне співробітництво у сфері 
запобігання і протидії корупції    395
Міжнародний валютний фонд    395
Міжнародний військовий трибунал    395
Міжнародний делікт    395
Міжнародний золотий стандарт    395
Міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів    395

Міжнародний корпус експертів-
добровольців    395
Міжнародний кредит    395
Міжнародний обмін інформацією у сфері 
запобігання і протидії корупції    396
Міжнародний поділ праці    396
Міжнародний ринок    396
Міжнародний ринок кредитів    396
Міжнародний ринок позикових 
капіталів    396
Міжнародний розподіл факторів 
виробництва    396
Міжнародний суд ООН    396
Міжнародний тероризм    396
Міжнародний торговий арбітраж    397
Міжнародний торговий сертифікат    397
Міжнародний транспорт    397
Міжнародний транспортний документ    397
Міжнародний фонд відродження    397
Міжнародні аукціони    397
Міжнародні валютні відносини    397
Міжнародні валютні ресурси    397
Міжнародні валютно-кредитні 
організації    397
Міжнародні виставки і ярмарки    397
Міжнародні економічні відносини    397
Міжнародні експрес-відправлення    397
Міжнародні конвенції    397
Міжнародні монополії    398
Міжнародні організації    398
Міжнародні переговори    398
Міжнародні платіжні засоби    398
Міжнародні поїздки    398
Міжнародні поліцейські сили    398
Міжнародні поштові відправлення    398
Міжнародні розрахунки    398
Міжнародні розрахункові грошові 
одиниці    398
Міжнародні санкції    398
Міжнародні стандарти    398
Міжнародні товарні номенклатури    399
Міжнародні товарні угоди    399
Міжнародні торги    399
Міжнародні фінансові центри    399
Міжпарламентський союз    399
Міжрольові конфлікти    399
Міжурядова позика    399
Міжчасова торгівля    399
Мізантроп    399
Мізерний    399
Мікро…    399
Мікроекономіка    399
Мікромаркетинг    399
Мікропрограма    400
Мікропроцес    400
Мікропроцесор    400
Мікрорегіон    400
Мікрорішення    400
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Мікросегментація    400
Мікросередовище    400
Мікросоціологія    400
Мікроструктура    400
Мікроструктура ринку    400
Мікрофільм    400
Мікс-фонд    400
Мілі…    400
Міліція    400
Міль    400
Мільєм    400
Мільйонер    400
Мільярдер    400
Міні…    400
Мінімакс    400
Мінімальна заробітна плата    400
Мінімальне відхилення    401
Мінімальний    401
Мінімальний бюджет місцевого 
самоврядування    401
Мінімальний прибуток    401
Мінімальний рівень соціальних потреб    401
Мінімізація    401
Мінімум неоподатковуваний    401
Міністерство    401
Міністерство галузеве    401
Міністерство економіки України    401
Міністерство функціональне    401
Міністр    401
Міністр без портфеля    401
Мінова вартість    401
Мінорат    401
Міра    401
Міра вартості    401
Міра споживання    401
Міри    401
Місіонер    402
Місія    402
Місія держави    402
Місія дипломатична    402
Місменеджмент    402
Містика    402
Містифікація    403
Місто    403
Містобудівна діяльність    403
Містобудівна документація    403
Містобудівна політика    403
Містобудівне зонування    403
Містобудівні нормативи    403
Містобудівні програми    403
Місце на біржі    403
Місцеве господарство    403
Місцеве запозичення    403
Місцеве самоврядування в Україні    403
Місцеве самоуправління    403
Місцевий борг    403
Місцевий референдум    404
Місцевий фінансовий орган    404

Місцеві бюджети    404
Місцеві ініціативи    404
Місцеві податки і збори    404
Міська реформа 1870 р.    404
Міські землі    404
Місяць контрактний    405
Місяць найближчий    405
Мітинг    405
Міщанство    405
Мнемоніка, мнемотехніка    405
Множинність валютних курсів    405
Мобілізаційна підготовка    405
Мобілізаційне розгортання    405
Мобілізаційний план    405
Мобілізація    405
Мобілізація економіки    405
Мобільний    406
Мобільний фактор    406
Мобільні сили командування ОЗС НАТО 
в Європі    406
Мобільність    406
Мобільність соціальна    406
Мова    406
Мова асемблера    406
Мова визначення даних    406
Мова високого рівня    406
Мова дескрипторна інформаційна    406
Мова запитів    406
Мова інформації    407
Мова маніпулювання даними    407
Мова описання даних    407
Мова програмування    407
Мова універсальна    407
Мовна політика    407
Мовна ситуація    407
Мовна стандартизація    407
Мовний процесор    407
Мовний ценз    407
Мовні штампи    407
Мода    408
Моделі грошових доходів населення    408
Моделі економічного зростання    408
Моделі зовнішньої торгівлі    408
Моделі конкуренції, моделі змагання    408
Моделі лінійного програмування    408
Моделі математичні    408
Моделі оптимізації часу    408
Моделі сфери споживання    408
Моделі управління запасами    408
Моделі управління ресурсами    408
Моделі ухвалення рішень    408
Модель    409
Модель Врума-Йеттона    409
Модель даних    410
Модель комунікації    410
Модель лінійного програмування 
в менеджменті    410
Модель “менеджменту послуг”    410
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Модель планування    410
Модель пристосування    410
Модель “сміттєвого кошика”    410
Модель споживацьких очікувань    410
Модель у менеджменті    411
Модельний закон    411
Моделювання    411
Моделювання економічних процесів    411
Моделювання на основі технології    411
Моделювання посадових обов’язків    411
Моделювання соціальне    411
Модем    411
Модернізація    411
Модернізація виробництва    411
Модернізація основних засобів    411
Модернізувати    412
Модифікація    412
Модуль    412
Модус    412
Модус вівенді    412
Мозкова атака    412
Мозковий трест    412
Мозковий штурм    412
Молодший обслуговуючий персонал    412
Молодший цінний папір    412
Моме    412
Монархізм    412
Монархія    412
Монета    412
Монета розмінна    412
Монетаризм    412
Монетарне правило    413
Монетний двір    413
Монетний паритет    413
Моніторинг    413
Моніторинг закупівель    413
Моніторинг результатів    413
Моніторинг способу життя суб’єктів 
декларування    413
Моно…    413
Моногамія    413
Моногамія періодична    413
Моногенія    413
Монографія    413
Монокультура    413
Монометалізм    413
Монополізм    413
Монополіст    413
Монополістичні об’єднання    414
Монополія    414
Монополія відкрита    414
Монополія державна фіскальна    414
Монополія закрита    414
Монополія на ринку    414
Монополія природна    414
Монополія чиста    414
Монопольна діяльність    414
Монопольна рента    414

Монопольна ціна    415
Монопольне становище    415
Монопольне утворення    415
Монопольний прибуток    415
Монопольно висока ціна    415
Монопольно низька ціна    415
Монопсонія    415
Моралізувати    415
Мораль    415
Моральна відповідальність    415
Моральне старіння    415
Моральне стимулювання    415
Моральний вплив    415
Моральний знос основних засобів    416
Морально-психологічний клімат    416
Мораторій    416
Морська блокада    416
Морська економічна зона    416
Морське право    416
Морський порт    416
Морфологічна матриця    416
Морфологічний метод прогнозування    416
Мотель    416
Мотив    416
Мотив досягнення    416
Мотивація    417
Мотивація праці    417
Мотивація трудова    417
Мотивування    417
Музейний предмет    417
Музейний фонд    417
Музеєфікація об’єкта культурної 
спадщини    417
Мультивалютні застереження    417
Мультикультуралізм    417
Мультилатералізм    417
Мультимарки    417
Мультимедіа    417
Мультимедійні електронні видання    417
Мультимільйонер    418
Мультипак    418
Мультиплікатор    418
Мультиплікатор внутрішнього доходу    418
Мультиплікатор зовнішньої торгівлі    418
Муніципали    418
Муніципалізація    418
Муніципалітет    418
Муніципальна власність    418
Муніципальний бюджет    418
Муніципальні органи    418
Мутація    418
М’яка валюта    418
М’які елементи управління    419

Н
Набір    420
Набір даних    420
Набір кадрів   420
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Набір персоналу    420
Набуття (набрання) чинності нормативно-
правовим актом    420
Навалом    420
Навалочні вантажі    420
Навігація    420
Навмисний демпінг    420
Навчальна програма    420
Нагальні потреби    420
Нагляд    420
Наглядова рада акціонерного 
товариства    420
Нагромаджена заборгованість    420
Нагромаджений знос    421
Нагромаджений процент    421
Нагромадження    421
Надання спроможності    421
Надбавки, доплати та премії    421
Надбудова    421
Надзвичайна діяльність    421
Надзвичайний стан    421
Надійність    422
Наділ    422
Надлишки оборотних засобів    422
Надлишки товарних цінностей    422
Надлишкова інформація    422
Надлишкова пропозиція    422
Надлишковий код    422
Надлишковий податковий тягар    422
Надлишковий попит    422
Надлишкові потужності    422
Надлишкові резерви    422
Наднормативні запаси    422
Надплановий прибуток    422
Надприбуток    422
Надра    422
Надурочна робота    422
Надходження бюджету    422
Найбільш економічно вигідна 
пропозиція    422
Найбільше сприяння (режим найбільшого 
сприяння)    422
Найкращі практики    423
Наймана праця    423
Наймач    423
Найменування місця походження    423
Наймодавець    423
Наказ    423
Накази міністерства    423
Накази центрального органу виконавчої 
влади    423
Накладна    423
Накладна авіавантажна    423
Накладна автодорожня    424
Накладна залізнична    424
Накладні витрати    424
Наклеп    424
Накопичувальні документи    424

Належним чином оформлене 
повідомлення    424
Наливний вантаж    424
Наливом    424
Намагання    424
Напівпрезидентська (змішана) 
республіка    424
Наполегливість    424
Напруження соціальне    424
Нарада    424
Нарада оперативна    424
Нарадча кімната    425
Нарахування на заробітну плату    425
Нарахування процентів    425
Народна ініціатива    425
Народна (фольклорна) культура    425
Народне вето    425
Народне господарство    425
Народний депутат України    425
Народний суверенітет    426
Народність    426
Нарощування    426
Наряд    426
Населення (синонім народонаселення)    426
Наскрізні питання    426
Настанова з якості    426
Настрій    426
Наступництво    426
Натовп    426
Натура    426
Натуралізація    426
Натуралізуватися    427
Натуральна монополія    427
Натуральна форма оплати праці    427
Натуральна форма продукту    427
Натуральне господарство    427
Натуральне число    427
Натуральний вираз продукції 
промисловості    427
Натуральні вимірювачі    427
Натуральні повинності    427
Натуральні показники    427
Натуральні трансферти    427
“Нау” рахунки    427
Наука державного управління    427
Наука управління    428
Наукова організація праці    428
Наукова організація управління    428
Наукове видання    428
Наукове електронне видання    428
Наукове управління    428
Наукові школи менеджменту    428
Науково-дослідна стратегія    428
Науково-популярне видання    428
Науково-технічна програма    428
Науково-технічна продукція    428
Науково-технічна революція    429
Науково-технічний потенціал    429
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Науково-технічний прогрес    429
Наукоємні галузі    429
Наукоємність    429
Нацизм    429
Націлений збут    429
Націнка    429
Націоналізація    429
Націоналізм    429
Національна безпека    430
Національна валютна система    430
Національна економічна політика    430
Національна згода    430
Національна ідея    431
Національна незалежність    431
Національна оцінка ризиків    432
Національна рамка кваліфікації    432
Національна самодостатність    432
Національна свідомість    432
Національне агентство з питань 
запобігання корупції    432
Національне багатство    432
Національне відродження   433
Національний депозитарій України    433
Національний дохід    433
Національний інтерес    433
Національний продукт    433
Національний режим    433
Національний ромб    433
Національний суверенітет    433
Національний характер    433
Національні інтереси    433
Національні меншини    434
Національні публічні діячі    434
Національні рахунки   434
Нація    434
Начальник    434
Наявний товар    435
Небанківська фінансова група    435
Небанківська фінансова холдингова 
компанія    435
Небезпека демократії    435
Невиборність    435
Невидима рука    435
Невидима торгівля    435
Невидимий експорт, невидимий 
імпорт    435
Невизначеність    435
Невиконання посадових обов’язків    435
Невиробнича сфера    435
Невиробничі витрати    435
Невиробничі витрати підприємств    436
Невиробничі послуги    436
Невідкладні потреби    436
Невідфактуровані поставки    436
Негативна девіація    436
Негативний    436
Негативний попит    436
Негативний чистий еспорт    436

Негентропійність ментальна    436
Негоціант    436
Негоціація тратт    436
Негоція    436
Недисциплінованість    436
Недійсна угода    437
Недобросовісна конкуренція    437
Недобросовісна реклама    437
Недоїмка    437
Недопостачання    437
Недостатність майна банку    437
Недостача    437
Недоторканність депутата    437
Недоторканність житла    437
Недоторканність особи    437
Нееквівалентний обмін    437
Неекспериментальний дизайн 
дослідження    437
Нееластичний попит    437
Незавершене будівництво    437
Незавершене виробництво    438
Незаконна діяльність    438
Незаконні акти та правочини    438
Незаконні стимулювання    438
Незалежна оцінка    438
Незалежний експерт    438
Незалежність даних    438
Незалежність суддів    438
Незаставні облігації    438
Незворотні витрати    438
Незмінні ціни    438
Нейтралітет    438
Нейтральний ріст торгівлі    438
Некомерційна організація    438
Нелегальна міграція    439
Нелегальний мігрант    439
Нематеріальні активи    439
Нематеріальні цінності    439
Неналежна реклама    439
Ненормований робочий день    439
Ненормований час    439
Ненормовані активи    439
Ненормовані оборотні кошти    439
Необізнаність    440
Необмежена (абсолютна) монархія    440
Необоротність    440
Необхідна інформація    440
Необхідний продукт    440
Необхідний робочий час    440
Неоконсерватизм    440
Неоплачений капітал    440
Неопротекціонізм    440
Непереборна сила    440
Неплатоспроможний банк    440
Неповна зайнятість    440
Неповний робочий день    440
Неподільний ануїтет    440
Непотизм (кумівство)    441
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Неправомірна вигода    441
Неправомірні угоди 
між підприємцями    441
Непрацездатність    441
Неприбуткові організації    441
Неприйнятно високий ризик    441
Непродуктивна праця    441
Непряма демократія    441
Непряма дискримінація    441
Непрямий збут    441
Непрямі вибори    441
Непрямі податки    441
Нераціональне прийняття рішень    441
Нераціональний попит    442
Нераціональні перевезення    442
Нерегульований попит    442
Нерезиденти    442
Нерозголошення інформації    442
Нероздільне співволодіння    442
Нерозподілений прибуток    442
Нерухомий об’єкт культурної 
спадщини    442
Нерухомість    442
Несистематичний ризик цінного 
папера    442
Несприйняття ризику    442
Неспроможний боржник    442
Неспроможність    442
Несумісність    442
Нетарифні бар’єри    442
Нетарифні обмеження    442
Нетоварне споживання    442
Нетоварний рахунок    443
Нетоварні платежі    443
Неттінг    443
Нетто    443
Неупередженість    443
Неустойка    443
Неформальна група    443
Неформальна організація    443
Неформальне об’єднання    443
Неформальне професійне навчання 
працівників    443
Неформальний соціальний статус    443
Неформальні негативні санкції    443
Неформальні позитивні санкції    443
Нецентралізовані джерела    443
Нецільове використання коштів    443
Нецінова конкуренція    443
Нецінові фактори попиту і пропозиції    444
Нечесна конкуренція    444
Нещасний випадок    444
Неявні вигоди    444
Низхідна соціальна мобільність    444
Низхідні комунікації    444
Нігілізм    444
Нігіліст    444
Нова гармонія    444

Нова управлінська культура    444
Новатор    444
Новаторство    444
Новація    445
Нове будівництво    445
Нове покоління плановиків-стратегів    445
Нове робоче місце    445
Ножиці цін    445
Номенклатура    445
Номенклатура посад    445
Номенклатура продукції    445
Номенклатура справ    445
Номер    445
Номер інвентарний    445
Номінал    446
Номінальна вартість    446
Номінальна вартість акції    446
Номінальна оцінка    446
Номінальний утримувач    446
Номінація    446
Номограма    446
Нонвалер    446
Нонконформізм    446
Нонсенс    446
Нон-форфетюр    446
Норма    446
Норма виробітку    446
Норма витрат матеріальних ресурсів    446
Норма диференційована    446
Норма дохідності    446
Норма житлової площі    447
Норма запасу    447
Норма ліквідності    447
Норма оборотних засобів    447
Норма права    447
Норма прибутку    447
Норма природного убутку    447
Норма процента    447
Норма службова етична    447
Норма страхового забезпечення    447
Норма часу    447
Нормалізація    447
Норманська теорія утворення 
державності на Русі    447
Нормативи    448
Нормативи достатності (адекватності) 
регулятивного капіталу банку    448
Нормативи обслуговування    448
Нормативи праці    448
Нормативи часу    448
Нормативна вартість обробки    448
Нормативна умовно чиста продукція    448
Нормативна ціна землі    448
Нормативний акт    448
Нормативний документ    448
Нормативно-правовий акт    448
Нормативно-правові акти Національного 
банку України    449
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Норми амортизації    449
Норми споживання    449
Норми стоянок рухомого складу    449
Нормований робочий день    449
Нормований час    449
Нормотворча діяльність    449
Нормотворча пропозиція    449
Нормотворча функція    449
Нормування    449
Нострифікація    450
Ностро    450
Нота    450
Нотабена    450
Нотаріальне засвідчення    450
Нотаріальні дії    450
Нотаріат    450
Нотаріус    450
Нотація    450
Нотис    450
Нотифікація    450
Ноу-хау    450
Нувориш    450
Нуліфікація    450
Нуліфікація грошей    450
Нульовий цикл    450
Нумізматика    450
Ньюбізнет    451
Ньюс-мейкер    451
Ньюс-реліз    451

О
Обговорення    452
Об’єднання    452
Об’єднання господарське    452
Об’єднання інвесторів    452
Об’єднання мереж    452
Об’єкт    452
Об’єкт власності    452
Об’єкт забезпечення фінансово-економічної 
безпеки акціонерного товариства    452
Об’єкт інформаційних відносин    452
Об’єкт кредитування    452
Об’єкт культурної спадщини    452
Об’єкт оподаткування    452
Об’єкт права    452
Об’єкт права власності    452
Об’єкт соціального управління    452
Об’єкт управління    453
Об’єкт фінансового моніторингу    453
Об’єкти архітектури    453
Об’єкти захисту    453
Об’єкти містобудування    453
Об’єкти монументального мистецтва    453
Об’єкти науки і техніки    453
Об’єкти права інтелектуальної 
власності    453
Об’єкти садово-паркового мистецтва    453
Об’єктивістський    453

Об’єктивна відповідальність    453
Об’єктивна реальність    453
Об’єктивний    453
Об’єктивні дані    453
Об’єктивність    453
Обіг    454
Обіг банківський   454
Обіг в економіці    454
Обіг грошовий    454
Обіг лікарських засобів    454
Обіг товарів    454
Обіг цінних паперів   454
Обізнана особа    454
Обласний бюджет    454
Область    454
Облігації    454
Облігації активні    454
Облігації безпечні    454
Облігації безпроцентні    454
Облігації гарантовані    454
Облігації державні    454
Облігації довгострокові    455
Облігації житлові    455
Облігації з правом дострокового 
викупу    455
Облігації заставні    455
Облігації зворотні    455
Облігації іменні    455
Облігації іпотечні    455
Облігації конвертовані    455
Облігації кумулятивні    455
Облігації муніципальні    455
Облігації процентні    455
Облігації серійні    455
Облігація внутрішньої позики    455
Облігація з нульовим купоном    455
Облігація з плаваючим купоном    455
Облігація конвертована    455
Облігація “смітникова”    455
Облік    455
Облік боргових вимог    455
Облік бюджетний    455
Облік доходів та видатків    455
Облік майна    455
Облік та оприлюднення декларацій    455
Облік фінансовий    455
Облікова ставка Національного банку 
України    456
Обмежена раціональність    456
Обмежене доручення    456
Обмежені акції    456
Обмеженість ресурсів    456
Обмеження    456
Обмеження на максимізацію прибутку    456
Обмеження нетарифні    456
Обмеження після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави, 
місцевого самоврядування    456
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Обмеження прав територіальних громад 
на місцеве самоврядування    456
Обмеження спільної роботи близьких 
осіб    456
Обмеження тарифні    457
Обмеження щодо використання службових 
повноважень чи свого становища    457
Обмеження щодо одержання 
подарунків    457
Обмеження щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами 
діяльності    457
Обмежувальне тлумачення    457
Обмежувальний контракт    457
Обмін    457
Обмін безвалютний    457
Обмінний курс    457
Обов’язки    458
Обов’язки державного службовця щодо 
додержання службової дисципліни    458
Обов’язкова сертифікація    458
Обов’язкова частка    458
Обов’язкове узгодження    458
Обов’язковий викуп акцій    458
Обов’язковий фінансовий моніторинг    458
Обов’язковість актів і законних вимог 
органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування    458
Обов’язок відшкодування шкоди    458
Оборона    458
Оборонна достатність    458
Оборонний бюлетень    458
Оборонно-промисловий комплекс    459
Обороноздатність держави    459
Оборот    459
Оборот активів    459
Оборот безготівковий    459
Оборот зовнішньоторговельний    459
Оборот капіталу    459
Оборот оподатковуваний    459
Оборот основних і оборотних фондів    459
Оборот стада    459
Обороти за вкладами    459
Обороти за рахунками    459
Обороти заключні    459
Оборотна відомість    459
Оборотний капітал    460
Оборотний коносамент    460
Оборотні активи    460
Оборотні документи    460
Оборотні засоби    460
Оборотні фонди    460
Оборотність    460
Оборотність вкладів    460
Оборотність товарів    460
Образ товару    460
Образа    460
Обробка даних    460

Обробка інформації    461
Обробка персональних даних    461
Обробна промисловість    461
Оброгація    461
Обряди    461
Обскурант    461
Обскурантизм    461
Обслуговування даних    461
Обслуговування державного (місцевого) 
боргу    461
Обслуговування інформаційне    461
Обслуговування програм    461
Обструкція    461
Обсяг    461
Обсяг виробництва    461
Обсяг контролю    461
Обсяг попиту    461
Обсяг пропозиції    461
Обсяг реалізованої продукції    461
Обсяг робіт    461
Обчислювальна математика    461
Обчислювальна машина 
паралельної дії    462
Обчислювальна мережа    462
Обчислювальна система    462
Обчислювальна техніка    462
Община    462
Овербот    462
Овердрафт    462
Оверсолд    462
Овертайм    462
Огляд    462
Оголошення про проведення процедури 
закупівлі    462
Одержувач    462
Одержувач бюджетних коштів    462
Одиниця    462
Одиниця виміру    462
Одиниця звітна    463
Одиниця обкладення    463
Одиниця оподаткування    463
Одиниця штатна    463
Одіозний    463
Одноголосність    463
Одномандатний виборчий округ    463
Однопалатна система 
(монокамералізм)    463
Однопартійна система    463
Одноразові статистичні обстеження    463
Одноразовість оподаткування    463
Однорідні товари    463
Односторонній акт    463
Оказія    463
Оклад посадовий    464
Округ    464
Олігархія    464
Олігополія    464
Олігопсонія    464
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Омбудсмен    464
Омологація    464
Онколь    464
Онкольна угода    464
ОПЕК    464
Операнд    464
Оперативна звітність    464
Оперативна обробка    464
Оперативна стратегія    464
Оперативне планування    464
Оперативне управління    464
Оперативний    464
Оперативний економічний аналіз 
діяльності підприємства    465
Оперативний запам’ятовуючий 
пристрій    465
Оперативний облік    465
Оперативний облік в управлінні    465
Оперативні заходи    465
Оператор зв’язку    465
Операції аутрайт    465
Операції біржові    465
Операції венчурні    465
Операції внутрішні    465
Операції господарські    465
Операції депозитні    465
Операції з грошовими коштами 
або іншим майном    465
Операції з іноземною валютою    465
Операції ООН з підтримання миру    465
Операційна діяльність    466
Операційна система    466
Операційна фінансова стратегія    466
Операційне дослідження    466
Операційний зал    466
Операційний контроль    466
Операційні витрати    466
Операція    466
Операція виробнича    466
Операція з підтримання миру    466
Операція по боротьбі з тероризмом    466
Операція торговельна    466
Опис акцій    466
Опис бази даних    467
Опис даних    467
Опис мови    467
Опитування    467
Опитування експертне    467
Опіка    467
Оплата праці (заробітна плата)    467
Оплата праці державних службовців    467
Опозиційна партія    467
Опозиція    467
Опонент    467
Опортунізм    467
Оптант    468
Оптація    468
Оптимальна задача    468

Оптимальна партія    468
Оптимальний    468
Оптимальний розмір підприємства    468
Оптимальні норми    468
Оптимальність    468
Оптимізатор    468
Оптимізація    468
Оптимізм    468
Оптимум    468
Оптова торгівля    468
Оптова ціна    468
Опційна угода    468
Опціон    468
Опціон американський    469
Опціон без грошей    469
Опціон без покриття    469
Опціон біржовий    469
Опціон вантажний    469
Опціон європейський    469
Опціон звичайний    469
Опціон колл    469
Опціон на купівлю    469
Опціон на продаж    469
Опціон на процентну ставку    469
Опціон незастрахований    469
Опціон паритетний    469
Опціон подвійний    469
Опціон покритий    469
Опціон покупця    469
Опціон продавця    469
Опціон пут    469
Опціон ф’ючерсний    469
Опціон циліндричний    469
Ораторське мистецтво    469
Орган ліцензування    469
Орган стандартизації    470
Орган самоорганізації населення    470
Органи стягнення    470
Органи, що контролюють справляння 
надходжень бюджету    470
Органіграма    470
Організатор торгівлі    470
Організаторська діяльність    470
Організаційна демократія    470
Організаційна ефективність    470
Організаційна культура    470
Організаційна модель 
“сміттєвого кошика”    471
Організаційна соціалізація    471
Організаційна структура    471
Організаційна структура управління    471
Організаційна теорія    472
Організаційне моделювання    472
Організаційний контроль    472
Організаційний розвиток    472
Організаційно оформлений 
позабіржовий ринок    472
Організаційно-правова структура    472
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Організаційно-правові форми 
підприємств    472
Організаційно-розпорядча 
документація    473
Організація    473
Організація в державному управлінні    473
Організація влади    473
Організація формальна    473
Організація, що навчається    473
Орден    473
Ордер    473
Ордонанс    473
Оренда    474
Оренда земель    474
Оренда муніципального майна    474
Орендар    474
Орендна плата    474
Орендне підприємство    474
Орендодавець    474
Оригінал    474
Оригінальний    474
Орієнтація    474
Ортодокс    474
Ортодоксальний    474
Освіта    474
Оскарження    474
Основна діяльність    474
Основні види інформаційної 
діяльності    475
Основні завдання Кабінету Міністрів 
України    475
Основні засади внутрішньої політики  
у сфері розвитку місцевого самоврядування 
та стимулювання розвитку регіонів    475
Основні засади внутрішньої політики 
у сфері формування інститутів 
громадянського суспільства    475
Основні засади політики України у сфері 
розбудови державності    476
Основні засоби    476
Основні напрями державної 
інформаційної політики    476
Основні обов’язки посадових осіб місцевого 
самоврядування    476
Основні принципи інформаційних 
відносин    476
Основні принципи місцевого 
самоврядування    476
Основні принципи служби в органах 
місцевого самоврядування    477
Основні складники соціуму    477
Основні фонди    477
Особа без громадянства    477
Особа фізична    477
Особа юридична    477
Особи    478
Особи, що діють спільно    478
Особиста база даних    478

Особиста бібліотека    478
Особиста власність    478
Особисте майно населення    478
Особисте підсобне господарство    478
Особистий дохід    478
Особистий номінальний дохід    478
Особистий огляд    478
Особистий прийом громадян    478
Особистий приклад керівника    478
Особистий реальний дохід    478
Особисті документи    478
Особисті заощадження    478
Особисті права та обов’язки подружжя    479
Особисті речі    479
Особисті споживчі витрати    479
Особистість    479
Особливості здійснення регуляторної 
діяльності щодо положень нормативних 
документів    479
Особовий рахунок    479
Осудність    479
Отримання хабара    479
Отримувач документів    479
ОУН (Організація українських 
націоналістів)    480
Оферент    480
Оферта    480
Оферта вільна    480
Оферта тверда    480
Офіційна інформація органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування    480
Офіційне друковане видання    480
Офіційний документ    480
Офіційний спостерігач    480
Офіційні друковані видання органів 
державної влади та органів місцевого  
самоврядування    480
Оффсет    480
Офшор    481
Офшорна зона    481
Офшорна компанія    481
Охлократія    481
Охорона державної таємниці    481
Охорона культурної спадщини    481
Охорона права на інформацію    481
Охорона праці    481
Охоронна розписка    481
Оцінка    482
Оцінка підтримки    482
Оцінка результату    482
Оцінне мислення    482
Оцінюваність    482
Оцінювання    482
Оцінювання/передоцінювання    482
Оцінювання ex-post/постоцінювання    482
Оцінювання впливу    482
Оцінювання процесу    482
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Оцінювання результатів    482
Оцінювання результатів службової 
діяльності    482
Оцінювання роботи    483
Оцінювання, спрямоване 
на використання    483
Очищення влади (люстрація)    483
Ощадний внесок    483

П
Паблік рилейшнз    484
Пабліситі    484
Павільйон    484
Пагамент    484
Падаючий попит    484
Падіння курсу    484
Паєнагромадження    484
Пай    484
Пай кооперативний    484
Пайовий фонд    484
Пайовик    484
Пакгауз    484
Пакет акцій    484
Пакет дисків    484
Пакет цінних паперів    484
Пакотильний товар    484
Пакт    484
Паланка    485
Палата    485
Палата громад    485
Палата депутатів    485
Палата представників    485
Палатка    485
Паливно-енергетичний комплекс    485
Пам’ятка культурної спадщини    485
Пам’ятки всесвітнього значення    485
Пам’ятки місцевого значення    485
Пам’ятки національного значення    485
Паніка    485
Пануюча культура    485
Папетто    485
Парадигма    485
Параметр    486
Параметри ефективності    486
Парасолька податкова    486
Парасолька цін    486
Параф    486
Парафія    486
Парафування    486
Паритет    486
Паритет валютний    486
Паритет купівельної спроможності    486
Паритетна ціна    486
Паритетний принцип    486
Паритетний суд    486
Парі    486
Паркет    486
Парламент    486

Парламентаризм    487
Парламентарна (конституційна) 
монархія    487
Парламентська відповідальність уряду    487
Парламентська опозиція    487
Парламентська республіка    487
Парламентська сесія    487
Парламентська фракція    487
Парламентське право    487
Парламентський (депутатський) 
імунітет    487
Парламентський контроль    488
Парламентські дебати (дебати)    488
Парламентські комісії    488
Парламентські питання    488
Парламентські скликання    488
Парламентські слухання    488
Парламентські читання    488
Пароль    488
Паронімія    488
Партисипативна структура управління    488
Партисипативне оцінювання    489
Партійна система    489
Партійна система крайнього 
(поляризованого) плюралізму    489
Партійна система обмеженого 
(поміркованого) плюралізму    489
Партія    489
Партія поставок товарів    489
Партія товару    489
Партнер    489
Партнерство    489
Партнерство заради миру    489
Парцела    489
Парцеляція    489
Пасаж    489
Пасив    490
Пасиви    490
Пасиви балансу    490
Пасиви банку    490
Пасивне виборче право    490
Пасивний баланс    490
Пасивний платіжний баланс    490
Пасивний торговий баланс    490
Пасивні операції банків    490
Пасивні рахунки    490
Паспорт    490
Паспорт бюджетної програми    490
Паспорт посади    490
Паспортизація обладнання    490
Паспортна система    490
Пастка    490
Патент    491
Патент на винахід    491
Патентна угода    491
Патентна чистота    491
Патентне застереження    491
Патентне мито    491
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Патентне право    491
Патентний збір    491
Патентний паспорт    491
Патентний пул    491
Патентоздатність    491
Патентознавство    491
Патерналізм    491
Патріотизм    492
Патронатна служба міністра    492
Пауперизм    492
Паушальна сума    492
Паушальний платіж    492
Пацифізм    492
Пацифікація    492
Пейневелон    492
Пекельна машина    492
Пенні    492
Пенс    492
Пенсійне забезпечення    492
Пенсія    492
Пеня    493
Пер    493
Первинна соціалізація    493
Первинне розміщення цінних паперів    493
Первинний документ    493
Первинний облік    493
Первинний ринок цінних паперів    493
Первинний фінансовий моніторинг    493
Первинні джерела відомостей 
про фізичну особу    493
Первісна вартість основних фондів    493
Первісне нагромадження    493
Первісне стадо    493
Первісний завантажувач програм    493
Первісний лад    493
Перебудова    493
Переважне право на придбання додатково 
випущених акцій    493
Переведення державних службовців    494
Перевезення    494
Перевезення змішані    494
Перевезення зустрічні    494
Перевиробництво    494
Перевитрати    494
Перевищення меж необхідної оборони    494
Перевищення посадових повноважень    494
Перевізник    494
Перевірка    494
Превірка програми    494
Переворот державний    494
Перевстановлення у страхуванні    494
Перегляд регуляторного акта    494
Переговорний процес    494
Передавальне розпорядження    495
Передача справ і майна    495
Передача технології    495
Передвиборча програма    495
Передвиборчі технології    495

Переддоговірні спори    495
Передоплата    495
Передплатник    495
Передпродажна підготовка    495
Переказ грошей    495
Переказ цінних паперів    495
Переказний вексель    495
Переказні операції    496
Перекваліфікація    496
Перекладач    496
Переміщений вексель    496
Переможець процедури закупівлі    496
Перенесення    496
Переоблік    496
Переоцінка    496
Перепис населення    496
Переплата    496
Перепоступка    496
Перерахування    496
Перерахунок    496
Перерви в роботі    496
Перерозподіл доходів    496
Перерозподіл коштів    496
Переселення    496
Перестрахувальний сліп    496
Перестрахування    496
Перетворення    497
Перетворення даних    497
Перехідна економіка    497
Перехідний банк    497
Перешкода    497
Перешкоджання здійсненню виборчого 
права    497
Переяславська рада    497
Період    497
Період базисний    497
Період окупності інвестицій    498
Періодична звітність    498
Перлюстрація    498
Перон    498
Персона    498
Персонал    498
Персональна система    498
Персональний    498
Персональний комп’ютер    498
Персональні дані    498
Перспетива    498
Перспективний    498
Перспективний аналіз    498
Перспективний план    498
Перспективні показники    498
Пертурбація    498
Перший власник    499
Перший заступник міністра, заступник 
міністра    499
Перший ризик    499
Песева    499
Песета, пезета    499
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Песимізм    499
Песо    499
Петиція    499
Петля якості    499
Печатка    499
Письмове провадження    499
Питання місцевого значення    499
Питання референдуму    499
Питомі витрати ресурсів    499
Питомі капітальні вкладення    499
Піастр    499
Пібор    499
Південннотихоокеанський форум    499
Підбурювання до дискримінації    499
Підвищений процент    499
Підвищення кваліфікації    499
Підвищення продуктивності праці    499
Підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців    500
Підвищення спроможності    500
Підзаконні нормативно-правові акти    500
Підзвітні суми    500
Підзвітність    500
Підзвітність і підконтрольність 
державних органів    500
Підзвітність і підконтрольність місцевих 
державних адміністрацій районним, 
обласним радам    500
Підкуп    500
Підкуп виборців    500
Піднесення    500
Піднесення економічне    501
Підозра    501
Підпільна економіка    501
Підпорядкованість    501
Підпорядкування державного службовця 
та виконання наказу (розпорядження), 
доручення    501
Підприємство    501
Підприємство державне    501
Підприємство з іноземними 
інвестиціями    501
Підприємництво муніципальне    501
Підприємство орендне    501
Підприємство приватне    501
Підприємство унітарне    501
Підрив довіри    501
Підробка    501
Підрозділ    501
Підряд    501
Підстава для притягнення державного 
службовця до дисциплінарної 
відповідальності    502
Підсумкове оцінювання    502
Підтвердження відповідності    502
Підтвердження кваліфікації 
працівників    502
Піжон    502

Пік    502
Пікантний    502
Піктограма    502
Пілотаж    503
Пільга    503
Пільга соціальна    503
Пільги адресні    503
Пільговий період кредиту    503
Пільговий строк    503
Пільговий тариф    503
Пінта    503
Післядипломна підготовка    503
Післяплата    503
Пістоль    503
Плаваюча процентна ставка    503
Плагіат    503
Плакат    503
План    504
План врегулювання    504
План з моніторингу та оцінювання    504
План Маршалла    504
План-прогноз    504
План рахунків    504
План реструктуризації    504
Плани державні    504
Плани директивні    504
Плани індикативні    504
Плани перспективні    504
Плани поточні    504
Планізм    504
Планово-програмно-бюджетна система    504
Плантація    504
Планування    504
Планування кар’єри    505
Планування людських ресурсів    505
Планування оптимальне    505
Планування робочого місця    505
Планування соціальне    505
Планування фінансове    505
Планування якості    505
Плата    505
Плата абонента    505
Платежі в бюджет    505
Платежі комунальні    505
Платіж    505
Платіжна вимога    505
Платіжна вимога-доручення    506
Платіжна відомість    506
Платіжна система    506
Платіжне доручення    506
Платіжне повідомлення    506
Платіжний баланс    506
Платіжний календар    506
Платіжний кредит    506
Платіжний оборот    506
Платна стоянка    506
Платник податків    506
Платоспроможний попит    506
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Платоспроможність    506
Платформа    506
Плацкарта    506
Плебісцит    506
Плем’я    506
Пленарне засідання    507
Пленум    507
Плинність    507
Плинність робочої сили    507
Плутократія    507
Плюралізм    507
Плюралістська теорія    507
Плюралістський підхід до ухвалення 
рішень    507
Поведінка    507
Повернення    507
Повідомлення    507
Повідомлення акціонерам    507
Повідомлення про відкриття кредиту    507
Повірений    507
Повірочне тавро    507
Повістка    508
Повіт    508
Повітряний чартер    508
Повітряні кордони    508
Повна зайнятість    508
Повна перевірка декларацій    508
Повна підпорядкованість (підлеглість)    508
Повне товариство    508
Поводження з відходами    509
Поворотність кредиту    509
Повторна зайнятість    509
Повторний бойкот    509
Повторний конкурс вакантної посади 
державної служби    509
Повторні вибори    509
Пов’язана особа    509
Погашення    509
Погашення державного (місцевого) 
боргу    509
Погашення емісійних цінних паперів    509
Поглиблена перевірка клієнта    510
Поглинання    510
Погроза    510
Подання декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування    510
Подарунок    510
Податки державні    510
Податки непрямі    510
Податки особові    510
Податки пільгові    510
Податки прогресивні    510
Податки пропорційні    510
Податки прямі    510
Податки реальні    510
Податки у грошоій фомі    510
Податки цільві    510

Податкова декларація    510
Податкова квота    510
Податкова політика    510
Податкова система    511
Податкова ставка    511
Податкова ставка прогресивна    511
Податкова ставка пропорційна    511
Податкова ставка тверда    511
Податкове законодавство    511
Податкове право    511
Податкове регулювання    511
Податковий імунітет    511
Податковий притулок    511
Податковий сертифікат    511
Податкові канікули    511
Податкові пільги    511
Податок    511
Податок на доходи фізичних осіб, 
прибутковий податок з фізичних осіб    512
Подать    512
Подвійна бухгалтерія    512
Подвійна ціна золота    512
Подвійне громадянство    512
Подвійне дно    512
Подвійне оподаткування    512
Подвійне підпорядкування    512
Подвійне страхування    512
Подвійний аукціон    512
Подвійний запис    512
Подвійний курс    512
Подвійний митний тариф    512
Подвійний опціон    512
Подимне    512
Поділ державної влади    512
Поділ праці    513
Подрібнення акцій    513
Пожвавлення    513
Пожежа    513
Пожежна безпека    513
Позабалансові рахунки    513
Позабіржовий оборот    513
Позабіржовий ринок    513
Позабюджетний фонд    513
Позабюджетні витрати    513
Позабюджетні засоби    513
Позабюджетні кошти    513
Позабюджетні фонди органів місцевого 
самоврядування    513
Позабюджетні цільові фонди    513
Позавиробничі операції    514
Позалістингові цінні папери    514
Позаоборотні активи    514
Позареалізаційні витрати    514
Позареалізаційні доходи    514
Позашкільна освіта    514
Позаштатні працівники    514
Позбавлення спеціальних прав    514
Позивач    514
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Позика    514
Позика рентна    514
Позики державні    514
Позикові кошти    514
Позикодавець    514
Позикодержатель    514
Позикоздатність    514
Позитивна девіація    514
Позитивний    514
Позитивний зв’язок    514
Позитивні дії    514
Позичальник    514
Позичка бланкова    515
Позичка для страхування життя    515
Позичковий процент    515
Позичковий рахунок    515
Позначка вексельна    515
Позов віндикаційний    515
Позов зустрічний    515
Позов негаторний    515
Позов похідний    515
Позов регресивний    515
Позов щодо відшковування витрат    515
Позовна давність    515
Позовна заява    515
Показник    515
Показники агреговані    515
Показники аналітичні    515
Показники групові    515
Показники дохідності    515
Показники економічні    515
Показники звітності    516
Показники конкурентоспроможності    516
Показники планові    516
Показники прогнозні    516
Показники результативності 
регуляторного акта    516
Покоління ЕОМ    516
Покоління файла    516
Покриття    516
Покриття опціону    516
Пол    516
Поле    516
Поле виведення     516
Полемізувати    516
Полеміка    516
Полі...    516
Поліандрія    516
Полігамія    516
Полігінія    516
Поліполія    516
Поліс    516
Поліс невалютизований    516
Поліс страховий    516
Політика    517
Політика розподілу    517
Політика якості    517
Політикан    517

Політична відповідальність    517
Політична економія    517
Політична нейтральність    517
Політична організація суспільства    517
Політична соціалізація    517
Політична технологія    517
Політичне відчуження    517
Політичне гасло    517
Політичне рішення    517
Політичне управління    518
Політичний лідер    518
Політичний центризм    518
Політичні відносини    518
Політичні переконання    518
Політичні результати    518
Політичні технології    518
Помилка репрезентативності    518
Поновлення на роботі    519
Попередній акцепт    519
Попередній (превентивний) контроль    519
Попередня оплата    519
Попит ажіотажний    519
Попит і пропозиція    519
Попит індивідуальний    519
Попит нееластичний    519
Попит нераціональний    519
Попит ринковий    519
Попит сукупний    519
Порівняльна група    519
Порівняльні витрати    519
Поріг бідності    519
Пороговий дохід    519
Порт    519
Порто    519
Порто-франко    519
Портплед    519
Портупея    519
Портфель    520
Портфель замовлень    520
Портфель цінних паперів    520
Портфельна теорія    520
Портфельні інвестиції    520
Порука    520
Поручитель    520
Поручительство    520
Порушення договору    520
Порушення зобов’язань    520
Порушення кримінальної справи    520
Порушення миру    520
Порушення норм    520
Порушення правил    520
Порушення цивільної справи    520
Порціон    520
Порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування    520
Порядок формування рад    520
Посада    521
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Посада державної служби    521
Посади в органах місцевого 
самоврядування    521
Посади державної служби в державних 
органах    521
Посадова інструкція    521
Посадова класифікація    521
Посадова особа місцевого 
самоврядування    522
Посадовий злочин    522
Посадовий оклад    522
Посадові особи органів акціонерного 
товариства    522
Посадові особи підприємств    522
Посадові особи професійного учасника 
фондового ринку    522
Посвідчення особи    522
Посередник    522
Посередники на фондовому ринку    523
Посередництво    523
Посередницька політика    523
Посередницький ринок    523
Посередницькі послуги на ринках 
фінансових послуг    523
Посередницькі функції    523
Посесія    523
Посилкова торгівля    523
Послідовний файл    523
Послуга    524
Послуга комерційна    524
Послуга консультативна    524
Пособництво у дискримінації    524
Посольство    524
Пост…    524
Пост    524
Поставка    524
Поставка комплектна    524
Поставка негайна    524
Поставка товару    524
Постанова    524
Постачальник    524
Постачання    524
Постер    524
Постійне місце проживання    524
Постійний демпінг    524
Постійний запам’ятовуючий пристрій    524
Постійний набір даних    524
Постійні витрати    524
Постійні комісії ради    524
Постіндустріальне суспільство    525
Постконтроль    525
Посторінково друкуючий прилад    525
Постпакет    525
Постпрограма    525
Постпроцесор    525
Постскриптум    525
Постулат    525
Поступка вимоги (цесія)    525

Постфактум    525
Потентат    525
Потенціал    525
Потенціал виробничий    525
Потенціал економічний    525
Потенціал людський    525
Потенціал освітній    526
Потенціал підприємства    526
Потенціал регіону ресурсний    526
Потенціал трудовий    526
Потенційна конкуренція    526
Потенційний конфлікт інтересів    526
Потенційний попит    526
Потенційний ринок    526
Потенційні можливості    526
Потокове виробництво    526
Поточна вартість основних засобів    526
Поточна звітність    526
Поточний бюджет    526
Поточний контроль    526
Поточний рахунок    526
Поточні витрати    526
Потреба    526
Потреби    527
Потреби соціальні    527
Потужність виробнича    527
Похідні цінні папери    527
Почасова оплата праці    527
Початкова вартість основних засобів    527
Початкова податкова знижка    527
Початковий курс    527
Поширення персональних даних    527
Поштамт    527
Поштова скринька    527
Поштові збори    527
Поштово-ощадні банки    527
Пошук даних    527
Пошук задовільного рішення    527
Пошукові роботи для капітального 
будівництва    528
Права військово-цивільних 
адміністрацій    528
Права за цінними паперами    528
Права на цінні папери    528
Правила    528
Правила внутрішнього трудового 
розпорядку    528
Правила конкуренції    528
Правляча політична еліта    528
Право господарського відання    528
Право громадян на участь у місцевому 
самоврядуванні    529
Право комунальної власності    529
Право на державну службу    529
Право на інформацію    529
Право на службу в органах місцевого 
самоврядування    530
Право оператичного управління    530
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Правова держава    530
Правова допомога    530
Правова експертиза 
нормативно-правових актів    530
Правова поведінка    530
Правова свідомість    530
Правова система    530
Правове поле    530
Правове регулювання    530
Правовий інститут    530
Правовий статус особи    531
Правовий статус Уповноваженого    531
Правові засади діяльності Кабінету 
Міністрів України    531
Правові послуги    531
Правовідносини    531
Правовласник    531
Правоздатність    531
Правоздатність спеціальна    531
Правоздатність частково обмежена    531
Правомірна поведінка    531
Правомірність    532
Правомочний склад ради    532
Правомочність    532
Правонаступність    532
Правоохоронні органи    532
Правопорушення    532
Правопорушення, пов’язане 
з корупцією    532
Правопорядок    532
Правоспроможність    532
Правосуб’єктність    532
Правосуддя    532
Правотворчість    532
Прагматика    532
Прагматичний    532
Прагматичний плюралізм у дизайні 
виробничого процесу    532
Прайвесі    533
Праймеріз    533
Прайм-рейт    533
Практика    533
Працевлаштування    533
Працездатні особи    533
Працівник    533
Праця    533
Преамбула    533
Превалювати    533
Превентивний    533
Превенція корупції    533
Предмет закупівлі    533
Предмет охорони історичного 
середовища    533
Предмет охорони об’єкта культурної 
спадщини    533
Предмет праці    533
Предмети першої необхідності    533
Предмети розкоші    534

Предмети споживання    534
Предметом суспільного інтересу    534
Представник влади    534
Представник клієнта    534
Представники працівників    534
Представники роботодавців    534
Представництво    534
Представницька бюрократія    534
Представницька демократія    534
Представницький орган місцевого 
самоврядування    534
Презент    534
Презентабельний    534
Презентант    534
Презентація    534
Президент    534
Президентська республіка    534
Президія    535
Президія (колегія) районної, 
обласної ради    535
Презумція невинуватості    535
Прейскурант    535
Прейскурантна ціна    535
Премія    535
Препринт    535
Прерогатива    535
Прес-реліз    535
Претензійний порядок    535
Претензія    535
Префект    535
Префектура    536
Преференції    536
Преференції торгові   536
Преференційне мито    536
Преференційний    536
Преференційний борг    536
Преференційний режим    536
Прецедент    536
Преюдиційність    536
Прибутковий ордер    536
Прибутковий податок    536
Прибуток    536
Прибуток бухгалтерський    536
Прибуток чистий    536
Приватизація    536
Приватна власність    537
Приватна облікова ставка    537
Приватна праця    537
Приватне право    537
Приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів    537
Приватний інтерес    537
Приватник    537
Приватні інвестиції    537
Приведена ціна    537
Привілейована конвертована акція    537
Привілейовані акції    537
Привласнення    537
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Приєднання    537
Приймаюча країна    537
Приймаючий банк    537
Прийняття на службу в органи місцевого 
самоврядування    537
Прикладна програма    538
Прикладна система    538
Прикладне програмне забезпечення    538
Прикладний день    538
Прима-вексель    538
Примордіалізм    538
Примус    538
Примусове банкрутство    538
Примусове стягнення коштів    538
Примусовий аукціон    538
Примусовий курс    538
Примусовий поділ монопольних 
утворень    538
Принцип взаємності    538
Принцип горизонтальної 
справедливості    538
Принцип еквівалнтності    538
Принцип єдиноначальності    538
Принцип заслуги    538
Принцип найбільшого сприяння    539
Принцип порівняльності    539
Принцип ротації    539
Принципал    539
Принципи державної регуляторної 
політики    539
Принципи діяльності Кабінету Міністрів 
України    539
Принципи добровільного об’єднання 
територіальних громад    539
Принципи здійснення державної 
служби    540
Принципи корпоративного управління    540
Принципи публічного 
адміністрування    540
Припаси    540
Приплив капіталу    540
Припущення    540
Приріст    541
Природна екологічна система    541
Природна мова    541
Природна монополія    541
Природна олігополія    541
Природне право    541
Природне середовище    541
Природний рівень безробіття    541
Природний темп зростання    541
Природний убуток    541
Природні витрати    541
Природні зони    541
Природні ресурси    541
Природно-ресурсний потенціал    541
Прирощування    541
Пристосованість    541

Пристосування об’єкта культурної 
спадщини    541
Присяга посадових осіб місцевого 
самоврядування    542
Приход    542
Приходний касовий одер    542
Прізвище    542
Пріоритет    542
Пріоритет інтересів    542
Проба    542
Проблема    542
Проблемний банк    542
Проблемний маркетинг    542
Проблемно-орієнтована мова    542
Проблемно-орієнтована система 
програмування    542
Проблемно-орієнтований матеріал    542
Проведення службового розслідування    542
Провінція    542
Проводка    542
Прогноз    543
Прогноз комплексний    543
Прогноз короткостроковий    543
Прогноз продажу    543
Прогноз системний    543
Прогноз точковий    543
Прогнозна екстраполяція    543
Прогнозна модель    543
Прогнозний горизонт    543
Прогнозні та програмні документи 
економічного і соціального розвитку    543
Прогнозування    543
Прогнозування в державному 
управлінні    543
Прогнозування економічне    543
Прогнозування науково-технічне    543
Прогнозування попиту    544
Прогностика    544
Програма діяльності Кабінету Міністрів 
України    544
Програма регіонального розвитку    544
Програми економічного і соціального 
розвитку    544
Програмна документація    544
Програмна система    544
Програмна сумісність    544
Програмне забезпечення    544
Програмне піратство    544
Програмно-цільове планування 
і управління    544
Програмно-цільовий метод у бюджетному 
процесі    544
Програмотехніка    544
Програмування    544
Прогул    544
Продаж    545
Продаж банку    545
Продаж боргу    545
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Продаж персональний    545
Продаж у кредит    545
Продовольство    545
Продукт    545
Продукт економічний    545
Продукт матеріальний    545
Продукт праці    545
Продуктивна зайнятість    545
Продуктивна праця    545
Продуктивні сили    545
Продуктивність    545
Продуктивність праці    545
Продукція    545
Продуцент    545
Проект    545
Проект бюджету    545
Проект регіонального розвитку    545
Проектно-кошторисна документація    545
Пожект    546
Прожектер    546
Прожитковий мінімум    546
Прозорість кордонів    546
Прокат    546
Прокламація    546
Прокрутка    546
Прокуратура України    546
Прокурація    546
Прокурорський нагляд    546
Пролонгаційна угода    546
Пролонгація    546
Промеса    546
Промислова власність    546
Промислове піратство    546
Промислове право    546
Промисловий зразок    546
Промисловий капітал    546
Промисловий шпіонаж    546
Промисловість    546
Промислово розвинені країни    547
Промислово-фінансова група    547
Проміжне оцінювання    547
Проміскуїтет    547
Промульгація    547
Проникнення на ринок    547
Пропаганда    547
Пропозиція (зауваження)    547
Пропорційне обкладення    547
Пропорційний викуп акцій    547
Пропорційність    547
Пропуск товарів через митний кордон 
України    547
Проспект    547
Проспериті    547
Проста більшість голосів    547
Проста монополія    547
Проста праця    548
Просте відтворення    548
Простий вексель    548

Простий мультиплікатор    548
Прості акції    548
Проступок    548
Просування державного службовця 
по службі    548
Протеже    548
Протекційне адміністрування    548
Протекційне мито    548
Протекціонізм    548
Протекція    548
Протест    548
Протидія корупції    548
Протокол    548
Протокол дипломатичний    548
Протокол про наміри    548
Прототип    549
Професійна група    549
Професійна і бюрократична влада    549
Професійна компетентність    549
Професійне навчання    549
Професійне навчання працівників    549
Професійні спілки    549
Професійні учасники депозитарної 
системи України    549
Професійно необхідні якості керівника    549
Професійно-технічна освіта    549
Професіоналізм    549
Професія    549
Профіт    549
Профіцит    549
Профіцит бюджету    549
Проформа-рахунок    549
Проходження державної служби    549
Процедура    550
Процедура фінансової 
реструктуризації    550
Процедурна мова    550
Процедурно орієнтована мова    550
Процентний своп    550
Процес    550
Процес системного введення    550
Процес управління файлами    550
Процеси ринкові    550
Процесор    550
Процесор бази даних    550
Процесор введення-виведення    550
Процесор телеобробки даних    550
Процесор файловий    550
Процесуальний аналіз    550
Пруденційні нормативи    550
Пряма дискримінація    550
Пряме банківське кредитування    550
Пряме голосування    550
Пряме інвестування    550
Пряме підпорядкування    551
Прямий взаємозв’язок    551
Прямий збиток у страхуванні    551
Прямий маркетинг    551
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Прямі господарські зв’язки    551
Прямі інвестиції    551
Прямі учасники національної 
депозитарної системи    551
Прямокутник    551
Псевдографіка    551
Псевдонім    551
Психічний стан    551
Психоаналіз    551
Психографіка    551
Психологія управління    551
Псування монет    551
Публікація    551
Публічна закупівля    551
Публічна компанія    551
Публічна служба    551
Публічне адміністрування    552
Публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів    552
Публічний звіт керівника органу 
виконавчої влади    552
Публічні інтереси    552
Публічні кошти    552
Публічні функції    552
Публічність    552
Пул    552
Пульсуючий графік    552
Пункт    552
Пуск у дію    552
Пут    552
Пфенінг    552
П’ять фундаментальних економічних 
питань    552
 

Р
Рабат    553
Рада генеральної старшини    553
Ради    553
Радикал    553
Радикалізм у моделюванні посадових 
обов’язків    553
Радикальний    553
Раднаргосп    553
Район    553
Районний бюджет    553
Районні та обласні ради    553
Райт    553
Райтер    554
Райтс    554
Рамбург    554
Рамбурсувати    554
Рамкова угода    554
Рамковий договір фінансової 
реструктуризації    554
Ранг    554
Ранги державних службовців    554
Рандеву    554

Ранжир    554
Ранжирування    554
Рантьє    554
Ранчеро    554
Ранчо    554
Рапорт    554
Раритет    554
Ратифікація    554
Ратуша    554
Раунд терн    555
Рафінування    555
Рахунки лоро    555
Рахунки основні    555
Рахунки у цінних паперах    555
Рахункова палата    555
Рахунок    555
Рахунок бухгалтерський    555
Рахунок депо    555
Рахунок-платіжна вимога    555
Рахунок-специфікація    555
Рахунок-фактура    555
Рахунок фідуціарний    555
Раціон    555
Раціоналізаторська пропозиція    555
Раціоналізація    555
Раціоналізація виробництва    555
Раціональний    555
Раціональний споживчий бюджет    555
Раціонування експорту й імпорту    555
Раціонування ресурсів    555
Реабілітація    555
Реабілітація об’єкта культурної 
спадщини    555
Реагування    556
Реадмісія    556
Реакцептація    556
Реакційний    556
Реакція    556
Реалізація    556
Реалізація застави    556
Реалізація покриття    556
Реалізація продукції    556
Реалізована продукція    556
Реалізовуваність    556
Реалізувати    556
Реалістичний    556
Реалія    556
Реальна грошова маса    556
Реальна заробітна плата    556
Реальна процентна ставка    556
Реальний дохід    556
Реальний конфлікт інтересів    556
Реальний обмінний курс валют    556
Реальний рівень процента    557
Реальний товар    557
Реальні доходи населення    557
Реальні інвестиції    557
Ревалоризація    557



750

Ревальвація    557
Реванш    557
Реверс    557
Реверс попиту    557
Реверс факторів виробництва    557
Реверсія    557
Ревізійний комітет    557
Ревізія    557
Ревізія вертикальна    557
Ревізія вибіркова    557
Ревізія горизонтальна    557
Ревізія документальна    558
Ревізія маркетингу    558
Ревізія оперативна    558
Ревізія суцільна    558
Ревізор    558
Ревокація    558
Революція    558
Регалії    558
Регалія грошова    558
Регіон    558
Регіоналізація    558
Регіоналізм    559
Регіональна економіка    559
Регіональна мова    559
Регіональна організаційна структура    559
Регіональне планування    559
Регіональний аналіз    559
Регіональний бюджет    559
Регіональний розвиток    559
Регіональний страховий ринок    559
Регіональні ринки    559
Регіональні угоди    559
Регістр    559
Регламент    559
Регламентація    560
Регламентувати    560
Регрес    560
Регресант    560
Регресат    560
Регресійний метод прогнозування    560
Регресний позов    560
Регресо    560
Регресувати    560
Регульована валюта    560
Регульована ставка за заставою    560
Регульований (організаційно оформлений) 
фондовий ринок    560
Регулювальні рахунки    560
Регулювання    560
Регулювання антидемпінгове    560
Регулювання антимонопольне    560
Регулювання економіки    560
Регулювати    561
Регулятор    561
Регулятори економічні    561
Регуляторна гільйотина    561
Регуляторна діяльність    561

Регуляторна політика    561
Регуляторна реформа    561
Регуляторний акт    561
Регуляторний орган    561
Редактор    562
Редактор зображень    562
Редуктована страхова сума    562
Редукування    562
Редукціонізм    562
Редукція    562
Редукція праці    562
Реевакуація    562
Реекспорт    562
Рееміграція    562
Реєстр    562
Реєстр власників іменних 
цінних паперів    562
Реєстр платіжних вимог    562
Реєстр цінних паперів    562
Реєстратор    562
Реєстраційний внесок    562
Реєстраційний збір    562
Реєстрація    562
Реєстри облікові    563
Режим    563
Режим економії    563
Режим інтерактивний    563
Режим кредитування загальний    563
Режим найбільшого сприяння    563
Режим національний    563
Режим праці та відпочинку    563
Режим секретності    563
Режим спеціальний    563
Резерв    563
Резерв внесків зі страхування життя    563
Резерв ліквідний    563
Резерв майбутніх видатків і платежів    563
Резерв обов’язковий    563
Резерв офіційний    563
Резерв премії у страхуванні    564
Резерв статутний    564
Резервація    564
Резерви банківські    564
Резерви виробництва    564
Резерви виробничого часу    564
Резерви державні    564
Резерви комерційних банків    564
Резерви потенційні    564
Резерви страхові    564
Резервна валюта    564
Резервна норма    564
Резервне устаткування    564
Резервний капітал    564
Резервні фонди банківських установ    564
Резервування    564
Резидент    565
Резидентація    565
Резолютивний    565
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Резолюція    565
Резолюція недовіри    565
Резон    565
Резонний    565
Результат    565
Результативність    565
Результативність за ідеальних умов    565
Резюме    565
Реєстр учасників Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб    565
Реімпорт    565
Реінвестиції    565
Реінвестування    565
Реінвестування девідентів    565
Реінжиніринг    565
Реінкарнація    566
Реінтеграція в суспільство    566
Рейд    566
Рейдерство    566
Рейс    566
Рейтинг    566
Рейтинг корпоративного управління    566
Рейтинг кредитний    566
Рейтинг кредитоспроможності банку    566
Рейтинг облігації    566
Рейтинг страхувальний    566
Рейтинг цінних паперів    566
Рейтингове голосування    566
Рекамбіо    566
Рекапіталізація    567
Рекапітуляція    567
Реквізит документа    567
Реквізити    567
Реквізиція    567
Реквірент    567
Реклама    567
Реклама загальнонаціональна    567
Реклама зовнішня    567
Реклама марки    567
Реклама на транспорті    567
Реклама нагадувальна    567
Реклама опосередкована    567
Реклама престижна    567
Рекламація    567
Рекламна кампанія    567
Рекламне агентство    567
Рекламне видання    567
Рекламне шоу    567
Рекламний проспект    567
Рекламні сувеніри    567
Рекламні фільми    568
Рекламодавець    568
Рекомендаційний лист    568
Рекомендація    568
Рекомендувати    568
Реконверсія    568
Реконструкція    568
Реконструкція підприємств    568

Рекреаційні послуги    568
Рекреація    568
Рекредитив    568
Рекультивація земель    568
Рекуперації    568
Релігійні організації    568
Релігія    568
Релятивний    569
Реляційна мова    569
Ремарка    569
Ремаркетинг    569
Ремесло    569
Реміграція    569
Реміз    569
Ремісія    569
Ремісництво    569
Ремітент    569
Ремітування    569
Ремонт    569
Ремонт аварійний    569
Ремонт основних засобів    569
Ремонт плановий    569
Ремонт поточний   569
Ренатуралізація    569
Ренаціоналізація    569
Рендж    570
Ренегат    570
Реновація    570
Реновація основних фондів    570
Реноме    570
Рента    570
Рента довічна    570
Рента земельна    570
Рента натуральна    570
Рента фіксована    570
Рентабельність    570
Рентабельність активів    570
Рентабельність акцій    570
Рентабельність власного капіталу    570
Рентабельність основного капіталу    570
Рентабельність підприємства    570
Рентабельність продажу    570
Рентабельність продукції    570
Рентабельність розрахункова    570
Рентабельність страхових операцій    571
Рентінг    571
Рентні платежі    571
Рентні позики    571
Реорганізація    571
Реорганізація банку    571
Реорганізація зовнішнього боргу    571
Репарація    571
Репатріант    571
Репатріація    571
Репатріація капіталів    571
Репатріація позик     571
Репо    571
Репорт    571
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Репортаж    571
Репортер    571
Репрезентант    571
Репрезентативність    571
Репресалії    572
Репресивний    572
Репресія    572
Реприватизація    572
Реприманд    572
Репродукувати    572
Репутація    572
Ресипросіті    572
Ресконтро    572
Рескрипції     572
Рескрипції стерилізовані    572
Респект    572
Респектабельний    572
Респондент    572
Республіка    572
Реставраційне завдання    572
Реставрація    572
Реставрація об’єкта культурної 
спадщини    572
Рестанти    572
Рестарт    572
Реституція    572
Рестрикційна фіскальна політика    572
Рестрикція    572
Реструктуризація боргових 
зобов’язань    573
Ресурси    573
Ресурси відновлювальні    573
Ресурси вторинні    573
Ресурси вторинні матеріальні    573
Ресурси економічні    573
Ресурси матеріальні і сировинні    573
Ресурси фінансові    573
Ресурси фірми    573
Ретируватися    573
Реторсії    573
Ретрагент    573
Ретрата    573
Ретрективні цінні папери    573
Ретрективність    573
Ретроактивність    573
Ретроград     573
Ретроспектива    573
Ретроспекція    573
Ретроцесіонер    573
Ретроцесія    573
Рефакція    573
Референдум    574
Референт    574
Референтні групи    574
Референція    574
Рефінансування    574
Рефляційна політика    574
Рефляція    574

Реформа    574
Реформатор    574
Реформація балансу    574
Реформувати    574
Рефрежиратор    574
Рецензія    574
Рецепт    574
Рецепція    574
Рецесія    574
Рецидив    574
Рецидивіст    574
Рециклювання   575
Реципієнт    575
Реципіса    575
Речове право    575
Речові докази    575
Регоризм    575
Ризик    575
Ризик банківський    575
Ризик економічний    575
Ризик інфляційний    575
Ризик майновий    575
Ризик незбалансованої ліквідності    575
Ризик політичний    575
Ризик процентний    575
Ризик розподілений    575
Ризик формальний    575
Ризик національної безпеки    575
Ризикова надбавка    576
Ризикованість цінних паперів    576
Ризикове підприємництво    576
Ризиковий капітал    576
Ризиковий капіталіст    576
Рикриція    576
Римеса    576
Риметування    576
Римське право    576
Ринг    576
Ринги    576
Рингіт    576
Ринки фінансових послуг    576
Ринкова активність    576
Ринкова вартість майна
(включаючи цінні папери)    576
Ринковий портфель    576
Ринок капіталів    576
Ринок корпоративного контролю    576
Ринок праці    577
Рисдаг    577
Рівень безробіття    577
Рівень бідності    577
Рівень володіння корпоративними 
правами юридичної особи    577
Рівень економічного розвитку    577
Рівень життя    577
Рівень зайнятості    577
Рівень конформності    577
Рівень цін    577
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Рівне виборче право    577
Рівні можливості    577
Рівність    577
Рівність кінцевого результату    577
Рівновага економічна    577
Рівновага ринкова    577
Рівноважна ціна    577
Рівнозначна посада    578
Рід    578
Ріелтор    578
Різниця базисна    578
Різниця на пільговому тарифі    578
Різниця податкова    578
Рілля    578
Рісторно    578
Річ    578
Річний баланс    578
Річний звіт    578
Рішення    578
Рішення про місцевий бюджет    578
Рішення управління    578
Робота    578
Робота надурочна    578
Робота сезонна    578
Роботодавець    578
Робоча мова    578
Робоча сила    579
Робоче місце    579
Робочий день    579
Робочий період    579
Робочий тиждень    579
Робочий час    579
Робочий час і час відпочинку 
державного службовця    579
Родичі    579
Розвиток    579
Розвиток соціально-політичний    580
Розвиток суспільний    581
Розголошення державної таємниці    581
Роздержавлення економіки    582
Розділ майна    582
Роздріб    582
Роздрібна торгівля    582
Роздрібна ціна    582
Роз’єднаний інкременталізм    582
Розіграш призового фонду лотереї    582
Розкриті резерви    582
Розміщені цінні папери    582
Розміщення виробництва    582
Розміщення цінних паперів    582
Розпис бюджету    582
Розписка    582
Розпорядження    582
Розпорядник бюджетних коштів    582
Розпорядник персональних даних    582
Розпорядник рахунка 
у цінних паперах    583
Розпорядчий документ    583

Розпорядчі методи управління    583
Розпуск парламенту    583
Розрахунки за правочинами щодо цінних 
паперів    583
Розрахунки за принципом “поставка цінних 
паперів проти оплати”    583
Розрахунки у цінних паперах    583
Розрахункові банківські операції    583
Розрахунково-клірингова діяльність    583
Розроблення плану    583
Розроблення стретегії маркетингу    583
Розробник проекту регуляторного акта    583
Розсекречування матеріальних носіїв 
секретної інформації    583
Розстрочка    583
Розтрата    583
Розумний строк    583
Розширене відтворення    583
Розширення роботи    583
Рол-овер    584
Рольова напруга    584
Рольовий конфлікт     584
Рольовий набір    584
Роялті    584
Рубрика    584
Русвуд    584
Руська трійця    584
Рутина    584
Рутинер    584
Рухомість    584
Ручна поклажа    584
Рядові історичні забудови    584

С
Саботаж    585
Сальдо    585
Самовпевненість    585
Самоврядування    585
Самозвіт    585
Самооподаткування    585
Самоосвіта    585
Самооцінювання    585
Саморегулівна організація    585
Саморегуляційні професії    585
Самосвідомість    585
Самостійне врегулювання конфлікту 
інтересів    586
Самоуправство    586
Санація    586
Санітарні правила    586
Санкція    586
Сатисфакція    586
Світова організація торгівлі    586
Світовий банк    586
Світська держава    586
Свідотство    586
Свідоцтво про знерухомлення іменних 
цінних паперів    586
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Свідоцтво про реєстрацію    586
Свобода віросповідання    586
Свобода друку    587
Свобода маніфестації    587
Свобода слова    587
Свобода совісті    587
Своп    587
Свопінг    587
Сегрегація    587
Секвестр    587
Секретар    587
Секретар сільської, селищної, 
міської ради    587
Секта    587
Сектор    587
Секуляризація    587
Семінар    588
Сепаратизм    588
Середній строк інкасації    588
Середньозважена вартість капіталу    588
Середньозважена ціна капіталу    588
Середовище    588
Сертифікат    588
Сертифікат відповідності    588
Сертифікат походження товару (сертифікат 
про походження товару)    588
Сертифікат фонду операцій 
з нерухомістю    588
Сертифікат цінного папера    588
Сертифікат якості    588
Сертифікація    589
Сесія ради    589
Симбіоз    589
Символ    589
Символ політичний    589
Символи державного управління    590
Символічний інтеракціонізм    590
Синдик    590
Синдикат    590
Синергія    590
Система гарантування вкладів фізичних 
осіб    590
Система заслуг    590
Система корпоративного контролю    590
Система корпоративного управління    590
Система права    590
Система прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального 
розвитку    590
Система управління авторитарна    590
Система (стиль) управління 
демократична    591
Системна теорія    591
Системно важливий банк    591
Ситуативна теорія    591
Сільський, селищний, міський голова    591
Сімейне право    591
Сім’я    591

Скалярний принцип    591
Скалярний процес    592
Скарб    592
Скарга    592
Скасування нормативно-правового
акта    592
Склад Кабінету Міністрів України    592
Склад Національного агентства з питань 
запобігання корупції    592
Склад ради    592
Складення повноважень Кабінету Міністрів 
України (КМУ) у зв’язку з обранням нового 
складу Верховної Ради України (ВРУ)   592
Складське свідоцтво    592
Скрип    592
Слобідська Україна (Слобожанщина)    592
Служба в органах місцевого 
самоврядування    592
Служба зайнятості державна    592
Служба надзвичайних ситуацій    593
Службова дисципліна    593
Службова підробка    593
Службове відрядження    593
Службове просування    593
Соціалізм    593
Соціальна адаптація    594
Соціальна відповідальність бізнесу    594
Соціальна гетерогенність    594
Соціальна гомогенність    594
Соціальна група    594
Соціальна держава    594
Соціальна диференціація    594
Соціальна еволюція    594
Соціальна ерозія    594
Cоціальна ідентифікація    594
Соціальна мобільність    595
Соціальна напруженість    595
Соціальна нерівність    595
Соціальна норма    595
Соціальна поляризація    595
Соціальна революція    595
Соціальна реклама    596
Соціальна реформа    596
Соціальна робота    596
Соціальна роль    596
Соціальна система    596
Соціальна ситуація    596
Соціальна солідарність    597
Соціальна спільність    597
Соціальна спільнота    597
Соціальна справедливість    597
Соціальна стабільність    597
Соціальна стратифікація    597
Соціальна сфера    597
Соціальне забезпечення    597
Соціальне замовлення    598
Cоціальне партнерство    598
Соціальне планування    598
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Соціальне регулювання    598
Соціальне самопочуття    598
Соціальне управління    599
Соціальний виклик    599
Соціальний дарвінізм    599
Соціальний діалог    599
Соціальний еволюціонізм    599
Соціальний контроль    599
Соціальний порядок    599
Соціальний розвиток    599
Соціальний стан    600
Соціальний статус    600
Соціальний факт    600
Соціальні відносини    600
Соціальні зміни    600
Соціальні кола    600
Соціальні послуги    600
Соціальні санкції    601
Соціальні цінності    601
Соціально-адекватне управління    601
Соціально-демографічна структура    601
Соціально-економічні детермінанти    601
Соціально-етнічна структура    601
Соціально-класова структура    601
Соціально-професійна структура 
суспільства    601
Соціально-територіальна структура    601
Соціологія    601
Соціотерапія    601
Соціум    601
Союз    602
Спадщина культурна    602
Спекуляція    602
Специфічне робоче середовище    602
Спеціалізовані організації, що здійснюють 
закупівлі    602
Спеціальна експертиза щодо наявності умов 
для провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею    602
Спеціальна перевірка    602
Спеціальні або ексклюзивні права    602
Спеціально виготовлене сховище 
(тайник)    602
Спеціально уповноважений орган    602
Спеціально уповноважені суб’єкти 
у сфері протидії корупції    602
Списання цінних паперів (прав на цінні 
папери та/або прав за цінними 
паперами)    602
Співавторство    603
Спілкування    603
Спільне виробництво    603
Спільний контроль    603
Спір    603
Спліт    603
Споживання    603
Споріднена особа    603
Споруди (витвори)    603

Спосіб життя    603
Спот ринок    603
Справа адміністративної юрисдикції    603
Справедливість при прийманні 
на роботу    603
Спроба проведення фінансової операції    603
Спроможність/потенціал    603
Ставка дохідності    604
Стагнація    604
Стаж державної служби    604
Стайлінг    604
Сталість    604
Стандарт    604
Стандарт соціальний    604
Стандартизація    605
Староста    605
Староство    605
Статус    605
Статут    606
Статут територіальної громади села, 
селища, міста    606
Статутний капітал    606
Статутний капітал акціонерного 
товариства    606
Стверджувальна дія    606
Стиль керівництва    606
Стиль спілкування    606
Стиль управління    606
Страйк    606
Страйковий фонд    606
Стратегічне мислення    606
Стратегічне управління    606
Стратегічні альянси (бізнес-альянси)    607
Стратегія    607
Стратегія розвитку    607
Стрес    607
Строк виплати дивідендів    607
Строк обігу облігацій    607
Строк, протягом якого діє рішення про 
віднесення інформації до державної 
таємниці    607
Структура    607
Структура власності    607
Структура власності юридичної особи    607
Структура корпорації    608
Структура особистості працівника    608
Структура управління    608
Структурний підрозділ    608
Ступінь (рівень) управління    608
Ступінь секретності    608
Стягнення адміністративне    608
Субвенції    608
Суб’єкт владних повноважень    608
Суб’єкт господарювання 
на суміжному ринку    608
Суб’єкт звернення    608
Суб’єкт надання адміністративної 
послуги    608
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Суб’єкт оскарження в органі 
оскарження    608
Суб’єкт персональних даних    608
Суб’єкт призначення    608
Суб’єкт природної монополії    608
Суб’єкт управління    609
Суб’єктами відносин, пов’язаних 
із персональними даними    609
Суб’єкти громадського обговорення    609
Суб’єкти декларування    609
Суб’єкти добровільного об’єднання 
територіальних громад    609
Суб’єкти інформаційних відносин    609
Суб’єктивізм    609
Суб’єктивна відповідальність    609
Суб’єктивне право 
(право громадянина)    609
Субкультура    609
Субординація    609
Субсидіарність    609
Субсидія    609
Судження    609
Судно закордонного плавання    610
Судовий збір    610
Сумісництво    610
Сумісність психологічна    610
Супроводжуваний багаж    610
Суспільна влада    610
Суспільне управління    610
Суспільний вибір    610
Суспільний порядок    610
Суспільний розвиток    610
Суспільні проблеми    610
Суспільно небезпечне діяння    611
Суспільство    611
Суспільство атомізоване    611
Суспільство громадянське    611
Суцільноякісне управління    611
Сфера суспільного життя    611
Схвалення    612
Схильність    612
Сюрвейєр    612

Т
Табель    613
Табло    613
Табу    613
Табуляграма    613
Табулятор    613
Таємне голосування    613
Таємниця листування    613
Таємниця наради суддів    613
Таємниця фінансового моніторингу    613
Таймер    613
Таймінг    613
Тайм-чартер    613
Тайм-шит    614
Тактика маркетингу    614

Талант    614
Талмуд    614
Талон    614
Тантьєма    614
Тара    614
Тара транспортна    614
Таргетування    614
Тариф    614
Тариф митний подвійний    614
Тариф пільговий    614
Тарифна ескалація    614
Тарифна квота    614
Тарифна система    614
Тарифна сітка    614
Тарифна ставка    615
Тарифний бар’єр    615
Творча відпустка    615
Творчість    615
Тезаврація    615
Тезаурус    615
Телефонограма    615
Телешопінг    615
Темп зростання    615
Темп приросту    615
Темпи інфляції    615
Темпоральність    615
Тенденція    615
Тенденція ринку    615
Тендер (торги)    615
Тендерна документація    615
Тендерна пропозиція    616
Тендерний комітет    616
Теорії індустріального суспільства    616
Теорії постіндустріального суспільства    616
Теорії референтної групи    616
Теорії соціальної установки    616
Теорія Z    616
Теорія абсолютних переваг    617
Теорія взаємного попиту    617
Теорія груп    617
Теорія задоволення    617
Теорія змін    617
Теорія зрілості-незрілості    617
Теорія конвергенції    617
Теорія мотивації за сподіваннями    617
Теорія невизначеності    617
Теорія несамостійного органу    618
Теорія “поділу влади”    618
Теорія порівняльних переваг    618
Теорія ресурсної залежності    618
Теорія свободи    618
Теорія сподівань    618
Теорія справедливості у мотивації    619
Територіальна громада    619
Територіальні води    619
Територіальні громади    619
Територіальні органи міністерства    619
Територія державна    619
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Територія об’єкта культурної 
спадщини    619
Терм    620
Термінологія    620
Техніка    620
Техніка безпеки    620
Техніка оцінки і перевірки програм    620
Технічна будова капіталу    620
Технічна естетика    620
Технічне забезпечення    620
Технічне завдання    620
Технічне обслуговування    620
Технічний захист секретної 
інформації    620
Технічний інспектор    620
Технічний кредит    620
Технічний прогрес    620
Технічний проект    620
Технічні прийоми    620
Технічні умови    620
Технократ    620
Технократія    620
Технології безвідходні    621
Технологічна дисципліна    621
Технологічна карта    621
Технологічне безробіття    621
Технологічний детермінізм    621
Технологічний парк    621
Технологічний процес    621
Технологічний розрив    621
Технологічні гранти    621
Технологія    622
Технополіс    622
Техпромфінплан    622
Тимчасова адміністрація банку    622
Тимчасова непрацездатність    622
Тимчасова перевага    622
Тимчасова робота    622
Тимчасова страхова рента    622
Тимчасове ввезення    622
Тимчасове ввезення культурних 
цінностей    622
Тимчасове перебування    622
Тимчасовий глобальний сертифікат    622
Тимчасовий керуючий    622
Тимчасовий повірений у справах    622
Тимчасові контрольні комісії ради    622
Тимчасові працівники    622
Тимчасові ціни    623
Тимчасово вільні кошти єдиного 
казначейського рахунка та валютних 
рахунків бюджету    623
Типи підприємництва    623
Типізація    623
Типова документація    623
Типовий договір    623
Типовий проект    623
Типологія споживачів    623

Тираж    623
Тираж погашення облігацій    623
Тиранія    623
Титризація    624
Титул    624
Титульний список    624
Тіньова економіка    624
Товар    624
Товар контрабандний    624
Товар уцінений    624
Товари виробничого призначення    624
Товари короткочасного користування    624
Товари особливого попиту    624
Товари повсякденного попиту    624
Товари споживчого призначення    624
Товари тривалого користування    624
Товариство    625
Товариство взаємного кредиту    625
Товариство господарське    625
Товариство з додатковою 
відповідальністю    625
Товариство з захисту споживачів    625
Товариство з необмеженою 
відповідальністю    625
Товариство з обмеженою 
відповідальністю    625
Товариство змішане    625
Товариство на довірі    625 
Товариство на паях    625
Товариство покупців    625
Товариство просте    625
Товарна експертиза    625
Товарна інтервенція    625
Товарна маса    625
Товарна номенклатура    625
Товарна політика    626
Товарна продукція    626
Товарна ціна    626
Товарне виробництво    626
Товарне забезпечення    626
Товарне забезпечення грошей    626
Товарне споживання    626
Товарний асортимент    626
Товарний валютний курс    626
Товарний демпінг    626
Товарний знак    626
Товарний ринок    626
Товарний фетишизм    626
Товарний фонд    626
Товарні гроші    626
Товарні запаси    626
Товарні операції банків    627
Товарно-грошові відносини    627
Товарно-матеріальні цінності    627
Товарознавство    627
Товарообмінні угоди    627
Товарооборот    627
Товарооборот складський    627
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Товарооборотність    627
Товаропросування    627
Толерантність міжетнічна    627
Толока    627
Тоннаж    627
Тонно-кілометр    627
Тонно-миля    627
Торг аукціонний    627
Торги відкриті, торги публічні    628
Торги перекваліфікаційні    628
Торгівля    628
Торгівля за замовленням 
товару поштою    628
Торгівля кооперативна    628
Торгівля людьми    628
Торгівля прикордонна    628
Торгівля цінними паперами    628
Торгова виручка (виторг)    628
Торгова марка    628
Торгова надбавка    628
Торгова націнка    628
Торгова палата    628
Торгова статистика    629
Торгове право    629
Торговельна марка    629
Торговельне представництво    629
Торговельно-інформаційна система    629
Торговий автомат    629
Торговий акредитив    629
Торговий бар’єр    629
Торговий дім    629
Торговий договір    629
Торговий кредит    629
Торговий маклер    629
Торговий посередник    629
Торговий регістр    629
Торговий центр    629
Тогрові бар’єри    630
Торгові угоди    630
Торгово-промислова палата    630
Торговці цінними паперами    630
Точка розподілу    630
Традиційна влада    630
Традиційний підхід 
до адміністративної теорії    630
Традиційний характер середовища    630
Традиція    630
Тракація    631
Трамп    631
Транзит    631
Транзит міжнародний    631
Транзитна норма    631
Транзитний товарообіг    631
Транзитні мита    631
Транзитні розрахунки    631
Транзитологія    631
Транс сертифікат    632
Трансакція    633

Транслятор    633
Трансляція    633
Трансмісія спадкова    633
Транснаціональна корпорація    633
Транснаціональний банк    634
Транспорт    634
Транспортна продукція    634
Транспортне право    634
Транспортні витрати    634
Транспортні засоби    634
Транспортні засоби комерційного 
призначення    634
Транспортні засоби особистого 
користування    635
Трансфер, трансферт    635
Трансфер кредитний    635
Трансферна ціна    635
Трансферний ризик    635
Трансферні платежі    635
Трансфертні послуги    635
Трансформація    635
Трансформація ринкова    635
Трансформація управлінська    635
Трансшипмент    636
Транчизн    636
Транш    636
Трасант    636
Трасат    636
Траст    636
Траст-компанія    636
Траст сертифікат    636
Трастова угода    636
Трасування    636
Тратта    636
Тратта банківська    636
Тратта торгова    636
Трейдер    636
Трейдер торгової зали    636
Тренд    636
Тренінг    636
Трест    636
Третейський суд    636
Третя особа    636
Тригер    636
Тримач цінних паперів    636
Трипартійна система    636
Триплікат    637
Триангуляція    637
Трудова книжка    637
Трудове право    637
Трудовий договір (контракт)    637
Трудовий колектив    637
Трудовий мігрант    637
Трудовий потенціал    637
Трудовий стаж    637
Трудові ресурси    637
Трудові спори    637
Трудодень    637
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Трудоємність    638
Тяганина    638
Тьютор    638 

У
Угіддя    639
Угода    639
Угода агентська    639
Угода алеаторна    639
Угода багатостороння    639
Угода біржова    639
Угода валютна    639
Угода клірингова    639
Угода компенсаційна    639
Угода конверсійна    639
Угода консигнаційна    639
Угода ліцензійна    639
Угода маржинальна    640
Угода міжурядова    640
Угода одностороння    640
Угода офсетна    640
Угода паралельна    640
Угода платіжна    640
Угода протизаконна    640
Угода рамкова    640
Угода спот    640
Угода удавана    640
Угода форвардна    640
Угода цільова    640
Угода щодо іноземних інвестицій    640
Уділ    640
Узагальнення    640
Узанція, узанс    640
Узгодження    640
Узо-тара    640
Узурпатор    640
Узурпація    640
Узурфрукт    640
Узус    641
Уїкенд    641
Указ    641
Уклад економічний    641
Укладення договору    641
Укладення міжнародного договору    641
Укладення угоди    641
Укоопспілка    641
Україна (Ukraine)    641
Україна. Геоекономічний код    643
Українізація    643
Українська всесвітня координаційна 
рада    645
Український союз промисловців 
і підприємців    645
Український центр ділових зв’язків    646
Українські товари    646
Ультимативний    646
Ультиматум    646
Ультимо    646

Ультра…    646
Ультра вірес    646
Умисел    646
Уміння    646
Умови договору, умови контракту    646
Умови загальні    646
Умови платежу    646
Умови поставок    646
Умови праці    646
Умови ринок в руки    647
Умови торгів    647
Умови торгівлі    647
Умовивід    647
Умовна покупка    647
Умовна угода    647
Умовне звільнення від оподаткування 
митними платежами    647
Умовні вклади    647
Умовні рахунки    647
Умовно-безмитне ввезення    647
Умовно-постійні витрати    647
Умогляд    647
Уникнення податків    647
Уні…    647
Універмаг    647
Універсал    647
Універсальна євронота    648
Універсальний акциз    648
Універсальний набір команд    648
Універсальні банки    648
Універсальні біржі    648
Універсам    648
Університет    648
Унікальний    648
Унікальний документ    648
Унікум    648
Уніон    648
Уніонізм    648
Унісон    648
Унітаризм    648
Унітаризм у теоріях моделювання 
посадових обов’язків    648
Унітарна держава    648
Унітарний    648
Унітарний податок    648
Уніфікація    648
Уніфікація документів    648
Уніфікація обліку    649
Уніфіковані системи документації    649
Уніформа    649
Унія    649
Унія митна    650
Унція    650
Уолт-стрит    650
Уорант    650
Уош    650
Уош-аут    650
Упаковка, пакування    650
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Упакування даних    650
Уповноважена особа (представник)    650
Уповноважена особа банку    650
Уповноважена особа Фонду    650
Уповноважені банки    650
Уповноважені особи Національного 
агентства з питань запобігання корупції    650
Управа    650
Управитель    650
Управління    650
Управління (самостійний відділ)    650
Управління активами    651
Управління бюджетними коштами    651
Управління демократичне    651
Управління державним (місцевим) 
боргом    651
Управління діалогом    651
Управління людськими ресурсами    651
Управління майном    652
Управління маркетингом    652
Управління, орієнтоване на результат    652
Управління персоналом    652
Управління підприємством    652
Управління поведінкою    652
Управління попитом    652
Управління проектним циклом    652
Управління ризиками    652
Управління ринком    652
Управління службовою кар’єрою    652
Управління суспільним розвитком    653
Управління якістю продукції    653
Управлінська еліта    653
Управлінська компетентність    653
Управлінська культура    653
Управлінська послуга    653
Управлінська праця    653
Управлінська технологія    654
Управлінське обстеження    654
Управлінське рішення    654
Управлінський контроль    654
Управлінські відносини    654
Управлінські патології    654
Управлінські технології    654
Урбанізація    654
Уречевлена праця   654
Уряд    655
Уряд меншості    655
Урядова криза    655
Урядові закупки    655
Усереднення    655
Усні договори    655
Успадкування    655
Успадкування вкладу    655
Устав    655
Установа    655
Установчі грамоти    655
Устрій суспільно-економічний    656
Усуспільнення    656

Утилізація    656
Утилітаризм    656
Утилітарний    656
Утильсировина    656
Утиск    656
Утопічний    656
Уточнення інформації про клієнта    656
Утриманець    656
Утримання будинків і прибудинкових 
територій    656
Утримання від виконання незаконних 
рішень чи доручень    656
Утриманство    656
Утримування    656
Утримування із заробітної плати    656
Ухвала    657
Ухвалення рішення    657
Ухилення від податків    657
Уцінка    657
Уцінка комісійна    657
Уцінка цінного паперу    657
Учасник    657
Учасник процедури закупівлі    657
Учасник юридичної особи    657
Учасники банківської групи    657
Учасники банку    657
Учасники депозитарної системи 
України    657
Учасники державного прогнозування та 
розроблення програм економічного і 
соціального розвитку    657
Учасники національної депозитарної 
системи в Україні    657
Учасники небанківської фінансової 
групи    658
Учасники ринку фінансових послуг    658
Учасники ринку цінних паперів    658
Учасники фінансової операції    658
Участь громадськості    658
Уявні вклади    658

Ф
Фабрика    659
Фабрикат    659
Фабрикація    659
Фабрична марка    659
Фавор    659
Фаворит    659
Фаворитизм    659
Фаза    659
Фаза зрілості продукту   659
Фаза нового продукту    659
Файл    659
Файл індексів    659
Фак    659
Факс    659
Факсиміле    659
Факсимільний зв’язок    660
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Факт    660
Факт управлінський    660
Факт юридичний    660
Фактичний    660
Фактичні величини    660
Фактичні резерви    660
Фактор    660
Фактор часу    660
Факторія    660
Фандрайзинг    660
ФАО    660
Фасилітатор    661
Фахівець з оцінювання    661
Федеральна територія    661
Федеральний канцлер    661
Федеральний округ    661
Фемінність    661
Феномен    661
Фіаско    661
Фідуціарна емісія    661
Фідуція    661
Фізична особа    661
Фізичне зношення    661
Фізичне зношення основних фондів    661
Фізіократи    662
Фікс    662
Фіксація, фіксування    662
Фіксація цін    662
Фіксинг    662
Фіксований ануїтет    662
Фіксований валютний курс    662
Фіксований процент    662
Фіксовані платежі    662
Фіктивне банкрутство    662
Фіктивне підприємництво    662
Фіктивний    662
Фікція    662
Філ    662
Філантроп    662
Філантропія    662
Філателія    662
Філер    662
Філія    662
Філія іноземного банку    662
Філософія корпорації    663
Філософія політики    663
Фільєра    663
Фільєрист    663
Фінал    663
Фінанси    663
Фінанси акціонерних товариств    663
Фінансова блокада    663
Фінансова група    663
Фінансова дисципліна    663
Фінансова звітність    663
Фінансова інформація    663
Фінансова компанія    663
Фінансова криза    663

Фінансова монополістична група    663
Фінансова олігархія    663
Фінансова операція    663
Фінансова політика    663
Фінансова послуга    664
Фінансова система    664
Фінансова стійкість    664
Фінансова стратегія    664
Фінансова установа    664
Фінансова холдингова компанія    664
Фінансове забезпечення    664
Фінансове зовнішнє середовище    664
Фінансове оздоровлення банку    664
Фінансовий звіт компанії    664
Фінансовий контроль    664
Фінансовий кредит    665
Фінансовий менеджмент акціонерного 
товариства    665
Фінансовий механізм    665
Фінансовий моніторинг    665
Фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості    665
Фінансовий план    665
Фінансовий посередник    665
Фінансовий ризик    665
Фінансовий ринок   665
Фінансовий рік    665
Фінансовий стан    665
Фінансовий стан акціонерного 
товариства    665
Фінансові активи    666
Фінансові відносини    666
Фінансові зобов’язання    666
Фінансові інвестиції    666
Фінансові інновації    666
Фінансові інструменти    666
Фінансові показники    666
Фінансові резерви    666
Фінансові результати    666
Фінансові умови    666
Фінансові ф’ючерси    666
Фінансово-економічна безпека 
акціонерного товариства    666
Фінансово-інвестиційний аналіз 
акціонерного товариства    666
Фінансово-кредитна система України    666
Фінансово-кредитні інститути    667
Фінансово-промислова група    667
Фінансування    667
Фінансування бюджету    667
Фінансування венчурне    667
Фінансування капітальних вкладень    667
Фінансування пряме    667
Фінансування розповсюдження зброї 
масового знищення    667
Фінансування тероризму    667
Фінт    667
Фірма    667
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Фірма дочірня    667
Фірмова назва    668
Фірмовий блок    668
Фірмовий знак    668
Фірмовий стиль    668
Фіск    668
Фіскальна монополія    668
Фіскальна політика    668
Фіскальне мито    668
Фіскальні доходи    668
Фіто    668
Фіфо    668
Фокус-група    668
Фокусування    668
Фондова політика    668
Фондовий ринок 
(ринок цінних паперів)    668
Форвард    668
Форвардна інтервенція    668
Форвардний контракт    668
Форма держави    668
Форма державного правління    668
Форма державного устрою    669
Формалізація    669
Формалізм    669
Формалістичне спілкування    669
Формальна група    669
Формальна організація    669
Формальне і неформальне 
спілкування    669
Формальне професійне навчання 
працівників    669
Формальний соціальний статус    669
Формальні негативні санкції    669
Формальні позитивні санкції    669
Форми добровільного об’єднання органів 
місцевого самоврядування    669
Формуляр    669
Формуюче оцінювання    670
Форс-мажор, форс-мажорні обставини    670
Франчайзингові підприємства    670
Франшиза    670
Фратрія    670
Фрустрація    670
Фузія    670
Фундаменталізм ісламський    670
Функції держави    671
Функції державної служби    671
Функціональна стратегія    671
Функціональна структура     671
Функціональна фінансова стратегія    671
Функціональний керівник    671
Футурологія    671
Ф’ючерсний контракт (ф’ючерс)    671

Х
Хабар    672
Хабар-винагорода, хабар-підкуп    672

Хабарництво    672
Характер    672
Характеристика    672
Харизма    672
Харизматична влада    672
Харизматичний лідер    672
Харизматичні партії    672
Хартія    672
Хеджування    673
Хозарський каганат    673
Холдингова компанія    673
Художня культура    673
Хурал    673

Ц
Цедент    674
Ценз    674
Централізація    674
Централізм    674
Централізовані закупівельні 
організації    674
Центральні органи виконавчої влади    674
Церковно-релігійна ситуація    675
Цесія    675
Цивілізація    675
Цивільний захист    676
Цивільний кодекс    676
Цивільний шлюб    677
Цивільно-правова відповідальність    677
Цикл демпінга/ Цикл PDCA    677
Цинізм політичний    677
Циркуляція еліт    677
Цілі національні    677
Цілі суспільного розвитку    677
Цільова група    678
Цільова інноваційна програма    678
Цільова облігація    678
Цільове значення    678
Цільове управління    678
Ціна виконання    678
Ціна відкриття    678
Ціна закриття    678
Ціна сіф    678
Ціна фас    678
Ціна франко    678
Цінні історичні забудови    678
Цінні папери    679
Ціннісні орієнтації особистості    679
Цінності    679
Циркуляр    679
Цолферейн    679

Ч
Чартер    680
Час відпочинку працівника    680
Часткова підпорядкованість 
(підлеглість)    680
Чек    680
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Червоне сторно    680
Честь і гідність    680
“Четверта влада”    680
Чиновник    680
“Чисті” політичні технології    680
Член Національного агентства з питань 
запобігання корупції в Україні    680
Члени виконавчого органу    681
Члени сім’ї    681
Чотирипартійна (або двоблокова) 
партійна система    681

Ш–Щ
Швидкий зворотний зв’язок-оцінка    682
Шікана    682
Шіканер    682
Шкала оцінок    682
Шкідливий організм    682
Шкідливі умови праці    682
Шкода довкіллю    682
Школа людських відосин    682
Школа науки управління 
(кількісний підхід)    682
Школа наукового управління    682
Школа організаційної поведінки    682
Шлюб    682
Шлюбна поведінка    682
Шлюбний відбір    682
Шовінізм    682
Шокова терапія    683

Штат    683
Штатгальтер    683
Штатний розпис    683
Штивка    683
Штраф    683
Штрейкбрехер    683
Шукач притулку    683
Щорічні основні відпустки державних 
службовців    684

Ю
Юридична відповідальність    685
Юридична служба    685
Юридичні (спеціальні) гарантії    685
Юридичні факти    685
Юрисдикція    685
Юс когенс   685

Я
Явище    686
Якісні дані    686
Якість    686
Якість житлово-комунальної 
послуги    686
Якість життя    686
Якість лікарських засобів    686
Якість робочого життя    686
Якість товару    686
Якість харчових продуктів    686
Ярлик    686



Словник — перша спроба систематизації термінів з публічного адміністрування в Україні. В на-
вчальному посібнику наведено близько 4800 термінів і понять, що регулюють питання державної служ-
би, служби в органах місцевого самоврядування та використовуються в повсякденній роботі державних 
службовців.

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