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ПЕРЕДМОВА 

Українсько-англійський словник-мінімум економічних термінів 

містить понад 2000 термінів і термінологічних словосполучень. Словник 

призначений для студентів денної та заочної форм навчання, магістрів, 

аспірантів, викладачів економічних дисциплін. 

Словник охоплює різні аспекти економічної діяльності. Поряд із 

загальноекономічною термінологією в ньому подані терміни комерційної, 

фінансово-економічної та біржової сфер, ринку цінних паперів, 

маркетингу, менеджменту, оподаткування, обліку й інших галузей, 

пов’язаних з економікою. 

Словник має на меті допомогти користувачам працювати з фаховою 

літературою в галузі економіки. 

Словник укладено на підставі сучасної англійської та американської 

спеціальної літератури, лексикографічних видань, журнальних і газетних 

статей. 
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А 
1.  абандон (залишати) − abandonment 

2.  абсентеїзм рільничий − absenteeism 

3.  аваль − aval 

4.  аванс − advance, prepayment 

5.  авансування − advance 

6.  аварія, середнє число − average 

7.  аверс − obverse 

8.  авізо − advice, aviso 

9.  авіста − at sight, on presentation 

10.  автаркія − autarchy 

11.  автоматизація − automation, automatization 

12.  автоматизація банківських 

операцій 

− automation of bank operation 

13.  автомат торговий − vending machine 

14.  авторитет − authority 

15.  авуари − holdings, assets 

16.  агент − agent 

17.  агент з експорту − export agent  

18.  агент закордонний зі збуту − external marketing agency (agent)  

19.  агент закордонний із 

закупівель  

− external procurement (purchase) 

agent 

20.  агент із закупівлі − purchase agent 

21.  агент із трансферту акцій − shares transfer agent 

22.  агент страховий − insurance agent  

23.  агент торговельний − commercial agent, dealer 

24.  агент-резидент − importing agent  

25.  агентство, агенція − agency 

26.  агентство рекламне − advertising agency  

27.  агломерація − agglomeration 

28.  агрегат грошовий − monetary aggregate 

29.  агрегація економічних 

показників 

− aggregation of economic indices 

30.  агроконсорціум − agroconsortium 

31.  адаптація − adaptation  

32.  адвокат з інвестиційних 

питань 

− investment consellor 

33.  адендум (додаток) − addendum 

34.  адміністрування − administration 

35.  ажіо − agio, exchange premium 

36.  ажіотаж − stock –jobbing, agiotage  

37.  ажур − up to date 
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38.  аквізитор − acquirer 

39.  аквізиція − acquisition 

40.  акредитив − letter of credit  

41.  акредитив безвідкличний − irrevocable letter of credit  

42.  акредитив безвідкличний 

непідтверджений 

− irrevocable unconfirmed letter of 

credit  

43.  акредитив безстроковий − unlimited (open-end) letter of credit  

44.  акредитив грошовий − monetary (cash) letter of credit 

45.  акредитив документарний − commercial letter of credit  

46.  акредитив компенсаційний − back-to-back letter of credit 

47.  акредитив підтверджений − confirmed letter of credit 

48.  акредитив разовий − single letter of credit 

49.  акредитив револьверний − revolving letter of credit 

50.  акредитив резервний − stand-by letter of credit 

51.  акредитив товарний − commercial letter of credit  

52.  акселератор − accelerator 

53.  акт господарський − operation statement 

54.  акт про нещасний випадок − statement of accident 

55.  акт страховий − insurance certificate  

56.  актив − assets  

57.  актив ліквідний − liquid assets, quick assets 

58.  актив невідчутний − intangible assets 

59.  актив поза обіговий − out-of-circulation assets 

60.  актуарій − actuary 

61.  акцепт − acceptance 

62.  акцепт банківський − banker’s acceptance 

63.  акцептант − acceptor 

64.  акциз − excise, excise duty 

65.  акціонер − shareholder, stockholder 

66.  акція − share, stock 

67.  акція без номінальної 

вартості 

− share without par value, no par value 

stock 

68.  акція виграшна − winning shares, go-go stock 

69.  акція винкульована − inscribed stock 

70.  акція з участю − participating preference share 

71.  акція засновницька − founder shares, promoter stocks 

72.  акція захисна − defensive share 

73.  акція звичайна − common share 

74.  акція імена − inscribed stock, registered share 

75.  акція не кумулятивна − noncumulative share(stock) 

76.  акція на пред’явника, акція 

представницька 

− share to bearer, bearer stock 

77.  акція обмежена − nonvoting share 
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78.  акція погашена − paid-up share 

79.  акція привілейована − preference stock, preferred shares 

80.  акція частково сплачена − part-paid share 

81.  аліменти − alimony 

82.  алонж − allonge 

83.  альпарі (на рівних) − at par 

84.  амальгамація − amalgamation 

85.  амортизація − amortization 

86.  амортизація боргу − redemption of debt, debt amortization 

87.  амортизація пришвидшена − accelerated amortization 

88.  аналіз − analysis 

89.  аналіз багатовимірний 

статистичний 

− multivariate statistical analysis 

90.  аналіз витрат − expenses analysis 

91.  аналіз дискримінантний − discriminant analysis 

92.  аналіз загально-економічної 

ситуації 

− general economic situation analysis 

93.  аналіз збуту − sales analysis 

94.  аналіз крос-чинниковий − cross-impact analysis 

95.  аналіз культурних і 

демографічних чинників 

− culture and demography factors 

analysis 

96.  аналіз маркетингових 

витрат 

− marketing cost analysis 

97.  аналіз можливостей 

виробництва та збуту 

− production and sales analysis 

98.  аналіз організаційної 

структури 

− organizational structure analysis 

99.  аналіз плану маркетингу − marketing plan analysis 

100.  аналіз показників 

виробничо-збутової 

діяльності 

− production and sales indices 

(parameters) analysis 

101.  аналіз політичних чинників − political factors analysis 

102.  аналіз попиту і споживання − demand and consumption analysis 

103.  аналіз портфеля напрямків 

діяльності 

− analysis of activities portfolio 

104.  аналіз постачальників − analysis of suppliers, vendors 

analysis 

105.  аналіз розмірів попиту − demand analysis 

106.  аналіз системний − system analysis 

107.  аналіз споживача − consumer analysis 

108.  аналіз структури галузі − brunch structure analysis 

109.  аналіз сценаріїв − scenario analysis 

110.  аналіз фінансовий − financial analysis 
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111.  аналіз функціонально- 

вартісний 

− functional-cost analysis 

112.  аналіз чинників − factor analysis 

113.  андерлаїнг (лежати в основі) − underlying 

114.  анкета − questionnaire, list, set of questions 

115.  анкетування − survey 

116.  анкетування споживачів − consumers survey 

117.  анонс − advance advertisement, 

announcement 

118.  анотація − annotation 

119.  антиципація − anticipation 

120.  антиципація податків − tax anticipations 

121.  ануїтет (щорічна платня) − annuity 

122.  ануїтет змінний − variable annuity 

123.  анулювання зовнішнього 

боргу 

− cancellation of an external debt 

124.  апеляція − appeal 

125.  арбітр − arbitrator, arbiter 

126.  арбітраж − arbitrage, arbitration 

127.  арбітраж біржовий − arbitrage business, stock-market 

arbitration 

128.  арбітраж валютний − currency arbitrage, arbitrage of 

exchange 

129.  арбітраж міжнародний − international arbitration 

130.  арбітраж фондовий − arbitrage of funds 

131.  арешт на вклад − account sequestration 

132.  артикул − code number, nomenclature article 

133.  асигнації − banknotes 

134.  асигнування − allocation, grant, assignation 

135.  асигнування безстрокові − (budgetary)procurement 

appropriations 

136.  асигнування контрактні − allocation of contract 

137.  асортимент − assortment, range 

138.  асортимент товарів − commodity assortment, range of 

goods 

139.  асоціація − association 

140.  асоціація банківська − bank association 

141.  асоціація ділового 

співробітництва 

− business association 

142.  асоціація країн-експортерів − association of exporting countries 

143.  атака − attack 

144.  атестація продукції − attestation of output, certification of 

products 
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145.  аудит − audit 

146.  аудитор − auditor 

147.  аудиторія контактна − responsive group of consumers 

148.  аудиторія небажана − undesirable group of consumers 

149.  аукціон − auction 

150.  аукціон відкритий − open auction 

151.  аукціон золотий − gold auctions 

152.  аутрайт − outright 

153.  аутсайдер − outsider 

 

Б 
154.  база економічна (технічна) − economic (technical) base 

155.  база промислова − production facilities 

156.  базис − base, basis 

157.  баланс − balance 

158.  баланс бухгалтерський − balance sheet 

159.  баланс виробничих 

потужностей 

− balance of production capacities 

160.  баланс грошових доходів і 

витрат населення 

− balance of cash (money) incomes and 

expenditures of the population 

161.  баланс грошових доходів і 

витрат підприємства 

− balance of incomes and expenditures 

of the enterprise 

162.  баланс грошових доходів і 

витрат розрахунковий 

− balance of claims and liabilities, 

accounting balance of incomes and 

expenditures 

163.  баланс 

зовнішньоторговельний 

− external (foreign) trade balance 

164.  баланс міжгалузевий − inter-industry balance 

165.  баланс народного 

господарства 

− national economy balance 

166.  баланс обігових коштів − circulation assets statement 

167.  баланс основних фондів − balance of fixed assets 

168.  баланс підприємства − balance of enterprise 

169.  баланс платіжний − balance of payments, foreign balance 

170.  баланс платіжний активний − active balance of payments, 

favourable balance of payment 

171.  баланс платіжний пасивний − unfavourable balance of payments, 

adverse balance of payment 

172.  баланс попиту і пропозиції − balance of demand and supply 

173.  баланс праці (робочої сили) − manpower balance, labour (labour 

force) balance 

174.  баланс розрахунковий − balance of claims and liabilities 
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175.  баланс руху капіталів та 

кредитів 

− balance of capital and credit flow 

176.  баланс суспільного продукту − balance of public product 

177.  баланс торговельний − trade balance 

178.  баланс торговельний 

активний 

− active trade balance 

179.  баланс торговельний 

пасивний 

− unfourable trade balance, adverse 

trade balance 

180.  баланс фінансовий сумарний 

(зведений) 
− summary balance, consolidate 

balance 

181.  банк − bank 

182.  банк агропромисловий − agro industrial bank 

183.  банк акціонерний − joint-stock bank, incorporated bank 

184.  банк валютний − exchange bank 

185.  банк державний − state bank 

186.  банк довгострокових вкладів − long- range(long- term) investments 

bank 

187.  банк 

зовнішньоторговельний 

− foreign trade bank 

188.  банк іпотечний − mortgage bank 

189.  банк комерційний − commercial bank 

190.  Банк міжнародних 

розрахунків  

− Bank for International Settlements 

191.  банк моделей − model bank 

192.  банк резервний федеральний − federal reserve bank 

193.  банк сільськогосподарський − agricultural bank 

194.  банк універсальний − multifunctional bank 

195.  банк уповноважений − authorized bank 

196.  банк-гарант − bank-guarantor 

197.  банк-емітент − issuing bank 

198.  банкір − banker 

199.  банк-кореспондент − correspondent bank 

200.  банкнота − banknote 

201.  банкнота нерозмінна − fiat money, inconvertible banknotes 

202.  банкрут − bankrupt 

203.  банкрутство − bankruptcy 

204.  банкрутство державне − government (state) bankruptcy 

205.  бар’єри виходу − leaving barriers 

206.  барометр діловий − business barometer 

207.  бартер − barter 

208.  бедленд − badlands 

209.  безробіття − unemployment 

210.  бенефіціар − beneficiary 
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211.  бербоут − charter 

212.  «бики» − «bulls» 

213.  бізнес − business 

214.  бізнес венчурний − venture business 

215.  бізнес інформаційний − information business 

216.  бізнес малий − small business 

217.  бізнес ризиковий − hazardous business 

218.  бізнес технологічний − technological business 

219.  бізнесмен − businessman 

220.  біл-брокер − bill broker 

221.  білет банківський − banknote 

222.  білет державної скарбниці − Treasury note, legal tender note 

223.  білет кредитний − credit notes 

224.  біотехнологія − biotechnology 

225.  біржа − exchange 

226.  біржа бартерна − barter exchange 

227.  біржа валютна − exchange (currency) market 

228.  біржа праці − labour exchange, employment 

exchange 

229.  біржа приватна − private stock exchange 

230.  біржа термінова − futures exchange, terminal market 

231.  біржа товарна − commodity exchange 

232.  біржа універсальна − universal exchange 

233.  біржа фондова − stock exchange 

234.  біхевіоризм − behaviorism, behavioral science 

235.  блок − bloc, association 

236.  блок валютний − currency blocs 

237.  блок фірмовий − firm bloc 

238.  блокада − blockade 

239.  блокада валютна − currency blockade 

240.  блокування рахунків − freezing 

241.  блю-чіп − blue chip 

242.  бойкот − boycott 

243.  бонд (облігація) − bond 

244.  бонд аварійний − average engagement (bond) 

245.  бони − bonds 

246.  боніфікація − bonification 

247.  боніфікація зворотна − retroactive (counter) bonification, 

reimbursement of bonification 

248.  бонус − bonus 

249.  борг безнадійний − bad debts 

250.  борг державний зовнішній − foreign national debt, external public 

debt 
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251.  борг державний зовнішній 

капітальний 

− consolidated external national debt 

252.  борг державний зовнішній 

поточний 

− current external national debt 

253.  борг преференційний − preferential debt 

254.  бордеро − bordereau 

255.  боржник − debtor 

256.  бос − boss 

257.  бракераж − inspection, grading 

258.  брифінг − briefing 

259.  брокер − broker 

260.  брокер вексельний − bill broker 

261.  брокер-комісіонер − commission broker 

262.  брутто − gross 

263.  будинок дисконтний − discount house 

264.  будинок акцептний, контора 

акцептна 

− acceptance house, acceptance bank 

265.  будинок конфірмаційний − confirmation house 

266.  бук-велью, облікова 

бухгалтерська вартість 

− book value 

267.  бум − boom 

268.  бум біржовий − stock-market boom 

269.  бухгалтерія − book-keeping, accountancy 

270.  бухгалтерія подвійна − double-entry book keeping 

271.  бюджет − budget 

272.  бюджет автоматичний − automatic budget 

273.  бюджет автономний − autonomous budget 

274.  бюджет брутто − gross budget 

275.  бюджет Геллера − Geller’s budget 

276.  бюджет державний − state (government) budget 

277.  бюджет міста − local (city) budget 

278.  бюджет споживчий − consumer budget 

279.  бюджет торговельних витрат − budget of selling expenses, marketing 

expenses budget 

280.  бюлетень − bulletin 

281.  бюлетень біржовий − exchange report (bulletin) 

282.  бюлетень інформаційний − information (news) bulletin, 

information circular 

283.  бюлетень курсів іноземних 

валют 

− stock exchange list 

284.  бюрократизм − bureaucratism 
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В 
285.  вага брутто − gross weight 

286.  вагон (вантаж) 

бездокументний 

− wagon without document 

287.  вагоно-година − wagon-hour 

288.  вагоно-кілометр − wagon-kilometre 

289.  валоризація − valorization 

290.  вальвація − valuation 

291.  валюта − currency 

292.  валюта блокована − blocked currency 

293.  валюта векселя − currency of a bill 

294.  валюта вільно конвертована − convertible (hard) currency 

295.  валюта замкнута 

(неконвертована) 
− inconvertible (soft) currency 

296.  валюта знецінена − falling currency 

297.  валюта іноземна − foreign currency 

298.  валюта кредиту − credit currency 

299.  валюта національна − national currency 

300.  валюта не обігова − soft (inconvertible) currency 

301.  валюта паралельна − companion (parallel) currency 

302.  валюта платежу − currency of payment 

303.  валюта резервна, ключова − reserve currency, key currency 

304.  валюта тверда − hard currency 

305.  валюта угоди − bargain currency, transaction 

currency 

306.  валюта функціональна − functional currency 

307.  валюта ціни − currency of price 

308.  валюта частково 

конвертована 

− partially convertible currency 

309.  вантаж − load, cargo, freight 

310.  вантажі бондові − bonded goods 

311.  варант (повноваження, 

довіреність) 

− warrant 

312.  варіант − variant 

313.  вартість − cost, value 

314.  вартість балансова − balance cost, book value 

315.  вартість внутрішня 

експортного товару 

− internal cost of export 

316.  вартість додаткова − surplus value 

317.  вартість кредиту − cost of borrowing (credit) 

318.  вартість митна − customs value 

319.  вартість номінальна − nominal cost 
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320.  вартість ринкова − market value 

321.  вартість споживча − use value 

322.  вартість товару експортна − export cost of a commodity 

323.  вартість товару імпортна − import cost of a commodity 

324.  вартість товару мінова − exchange value 

325.  ввезення безмитне − duty-free import 

326.  «ведмеді» − «bears» 

327.  вексель авансовий − advance bill 

328.  вексель акцептований − bill of acceptance, accepted bill 

329.  вексель банківський − bank bill, banker’s bill 

330.  вексель бланковий − blank bill 

331.  вексель взаємний − accommodation bill, proforma bill 

332.  вексель гарантійний − guaranteed bill 

333.  вексель державної скарбниці − Treasury bills 

334.  вексель доміцильований − addressed bill domiciled bill 

335.  вексель звичайний − promissory note, solo bill 

336.  вексель зустрічний − counter bills 

337.  вексель індосамент − endorsed bill 

338.  вексель комерційний − commercial bill 

339.  вексель комісійний − encashment bill 

340.  вексель переказний − bill of exchange, draft 

341.  вексель першокласний − fine bill, prime bill 

342.  вексель приватний − private bill 

343.  вексель простий − promissory note, solo bill 

344.  вексель фіктивний − forged note, forget bill, factious bill 

345.  вексель фінансовий − finance bill 

346.  вендорліз − vendor lease 

347.  вибір маркетингових засобів − choice of marketing tools 

348.  вибір цільових сегментів 

ринку 

− choice of market segments 

349.  вивіз капіталу − capital export 

350.  вивіз товарів − export of goods 

351.  вивчення мотивів попиту 

споживача 

− consumer motive study 

352.  видавання позик − crediting 

353.  винагорода агентська − broker’s fee 

354.  винагорода ліцензійна − license fee 

355.  виписування рахунку − billing, invoicing 

356.  виплата автогужова − transport payment 

357.  виплата безакцептна − non-acceptance payments 

358.  виплата ліцензійна − license fees 

359.  виплата неторговельна − non- commercial payments 

360.  виплата паушальна − lump-sum payment 
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361.  виплата планова − planned payment 

362.  виплата портова − harbour dues, port charges 

363.  виплата рентна − rental payments 

364.  виплата трансферна − transfer payment 

365.  випробовування в ринкових 

умова 

− market tests 

366.  випуск − issue 

367.  виробник − producer, manufacturer 

368.  виробництво безвідходне − waste-free production 

369.  виробництво незакінчене − incomplete production 

370.  виробництво товарне − commodity (-ies) production 

371.  виставка-ярмарок 

міжнародна 

− international fair 

372.  виторг − return, yield, proceeds 

373.  виторг валютний − currency receipts (earnings) 

374.  виторг від реалізації 

продукції 

− trading profit, sales proceeds 

375.  виторг за одну акцію − profit per equity 

376.  витрати − expenditure, expenses 

377.  витрати адміністративно-

господарські 

− administrative expenses, general 

burden 

378.  витрати валові − gross expenses, total costs 

379.  витрати граничні − marginal cost 

380.  витрати державні − public expenditures, national 

expenditures 

381.  витрати додаткові − overhead expenses (charges) 

382.  витрати допустимі − allowable costs 

383.  витрати змінні − variable costs, directly changeable 

expenses 

384.  витрати маргінальні − marginal cost 

385.  витрати матеріальні − material costs 

386.  витрати населення грошові − cash expenditure of the population 

387.  витрати обігу − expenses of circulation 

388.  витрати обігу додаткові − extra expenses of circulation 

389.  витрати обігу чисті − pure costs of circulation 

390.  витрати поза виробничі − unproductive expenditures 

391.  витрати постійні − constant expenses 

392.  витрати поточні − current expenditures 

393.  витрати приведені − discounted costs 

394.  витрати стивідорні − stevedore charges 

395.  витрати транспортно-

заготівельні 

− procurement and transportation costs 

396.  виявлення незадоволених − unmet needs reveal, unsatisfied 
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потреб requirements statement 

397.  виявлення сильних і слабих 

сторін діяльності фірми 

− reveal strong and weak aspects of 

firm activity 

398.  відкликання бюджетних 

кредитів 

− recall of budget credits 

399.  відкуп − redemption 

400.  відмова від акцепту − non-acceptance, refusal of acceptance 

401.  відносини без рахунку 

кореспондентські 

− non-account correspondent relations 

402.  відносини валютні − currency relations 

403.  відносини валютні 

міжнародні 

− international currency relations 

404.  відносини економічні 

міжнародні 

− international economic relations 

405.  відносини із рахунком 

кореспондентські 

− correspondent relations with account 

406.  відносини кореспондентські − correspondent relations 

407.  відносини ринкові − market relations 

408.  відносини товарно-грошові − commodity-money relations, trade 

connections 

409.  відомство − department, administration 

410.  відомчість − departmentalism 

411.  відповідальність цивільна − civil responsibility 

412.  відрахування − assignment, deduction, allocation 

413.  відрахування амортизаційні − amortization, depreciation charges 

414.  відрахування періодичні − royalty 

415.  відсоток − interest, per cent 

416.  відсоток банківський − bank interest 

417.  відсоток дисконтний − discount rate, interest rate 

418.  відсоток обліковий − discount rate, interest rate 

419.  відсоток позичковий − loan interest 

420.  відстрочення сплачування 

позики 

− loan repayment delay 

421.  відсутність попиту − lack of demand 

422.  відтворення − reproduction 

423.  відшкодування збитків − indemnification, restitution 

424.  візування − visa 

425.  війна валютна − currency dumping 

426.  віремент − virement 

427.  вклад − deposit, investment 

428.  вклад ощадний − saving deposit 

429.  вкладення капітальні − capital investment 

430.  вкладка − insert 
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431.  вкладник − investor 

432.  власник векселя − drawee, note holder, promisee 

433.  власність − proprietorship, ownership, property 

434.  власність кооперативна − cooperative property 

435.  власність промислова − industrial property 

436.  вміст грошової одиниці 

золотий 

− gold content 

437.  внесок − fee, payment 

438.  внесок аварійний − average payment 

439.  внесок вступний − admission fee 

440.  вольюм, обсяг − volume 

441.  волюнтаризм економічний − economic voluntarism 

442.  воти бюджетні − voted budget items 

443.  встановлення 

дискримінаційних цін 

− discriminatory pricing 

444.  встановлення зональних цін − zone pricing 

445.  встановлення ціни на основі 

закритих торгів 

− auction by tender pricing, sealed bid 

pricing 

446.  вступ − entry, joining 

447.  «втеча від грошей» − «from money» flight 

448.  втеча капіталів − flight of capital 

 

Г 
449.  гайринг − hiring 

450.  галузь − branch, field 

451.  гарант − guarantee, warrantor 

452.  грант-еквівалент − grant-equivalent 

453.  грант-елемент − grant-element 

454.  гарантія − guarantee, warranty 

455.  гарантія банківська − bank guarantee 

456.  гарантія кредиту − credit guarantees 

457.  гармонізація податків − tax harmonization 

458.  гармонійність товарної 

номенклатури 

− harmony of goods nomenclature 

459.  гедж − hedge 

460.  геджування − hedging 

461.  генерація ідей − ideas generation 

462.  глибина номенклатури 

товарів 

− depth of commodity classification 

463.  глибина товарної 

номенклатури 

− depth of commodity classification 

464.  голдінг-компанія − holding company 
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465.  гонорар − fee, royalty 

466.  горизонт прогнозування − forecasting timeframe, time horizon 

467.  готівка касова − cash in hand (cash balance) 

468.  гра антагоністична − antagonistic game 

469.  гроші − money 

470.  «гроші гарячі» − «hot money» 

471.  «гроші дешеві» − «cheap money», «easy money» 

472.  «гроші дорогі» − «dear money» 

473.  гроші кредитні − credit (debt) money, credit currency 

474.  гроші паперові − paper money, soft money 

475.  гросбух − ledger 

476.  група банківська − bank group 

477.  група збуту − group of sales, sales group 

478.  грюндерство (заснування) − promotion 

 

Д 
479.  давність − prescription, limitation 

480.  давність позовна − action prescription, limitation 

481.  дебентура − debenture 

482.  дебет − debit 

483.  дебітор − debtor 

484.  девальвація − devaluation 

485.  девальвація конкурентна − competitive devaluation 

486.  девізи − exchange 

487.  дедвейт − deadweight 

488.  декларант − declarer, declarant 

489.  декларація − declaration 

490.  декларація митна − customs declaration 

491.  декларація податкова − tax declaration, tax return 

492.  декларування товарів − declaration of goods 

493.  декорт − commercial discount 

494.  декувер − decouvert 

495.  делівері − delivery order 

496.  делькредере − del credere 

497.  демаркетинг − demarcating 

498.  демередж (штраф за простій) − demurrage 

499.  демонетизація − demonetization 

500.  демпінг − dumping 

501.  демпінг валютний − currency dumping 

502.  демпінг товарний − commodity dumping 

503.  денаціоналізація − denationalization, reprivatization 

504.  деномінація − denomination 
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505.  денонсація, денонсування − denunciation, denouncement 

506.  депозит − deposit 

507.  депозит гарантійний − guarantee deposit 

508.  депозитарій − depository 

509.  депозитор − depositor 

510.  депонент − depositor 

511.  депонування − deposition 

512.  депорт − deport 

513.  депресія − depression 

514.  дерево цілей і завдань − aims and tasks tree 

515.  дерегулювання − deregulation 

516.  де-факто − de facto 

517.  дефіцит − deficit, deficiency, shortage 

518.  дефіцит бюджетний − budget deficit 

519.  дефіцит 

зовнішньоторговельний 

− foreign trade deficit 

520.  дефлятор − deflator 

521.  дефлятор валового 

національного продукту 

− deflator of gross national product 

522.  дефляція − deflator 

523.  де-юре − de jure 

524.  джобер − jobber 

525.  диверсифікація − diversification 

526.  диверсифікація 

багатогалузева 

− product line diversification 

527.  диверсифікація валютних 

резервів 

− diversification of monetary reserves 

528.  диверсифікація 

горизонтальна 

− horizontal diversification 

529.  диверсифікація діяльності 

лізингових компаній 

− diversification of leasing companies 

activities 

530.  диверсифікація експорту − diversification of exports 

531.  диверсифікація 

концентрична 

− concentric diversification 

532.  дивіденд − dividend 

533.  дизажіо − disagio 

534.  дизайн промисловий − industrial design 

535.  дилер − dealer 

536.  дилер офіційний − authorized dealer 

537.  динаміка 

зовнішньоторговельних цін 

− dynamics of foreign trade prices 

538.  дипломатія валютна − currency diplomacy 

539.  дисконт − discount 
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540.  дисконтування − discounting 

541.  дисконтування векселів − bill discount 

542.  дискримінація − discrimination 

543.  диспач − dispatch 

544.  диспаша − average adjustment (statement) 

545.  диспонент − disponer 

546.  дистриб’ютор − distributor 

547.  дистриб’ютор генеральний − general distributor 

548.  дисципліна кредитна − credit discipline 

549.  діагностика соціальна − social diagnostics 

550.  діагностика економічної 

системи 

− economic system diagnostics 

551.  діяльність маркетингової 

служби 

− market services 

552.  дні контрсталійні − demurrage days 

553.  договір господарський − economic contract 

554.  договір поставки − delivery contract 

555.  документ − document 

556.  документ розрахунковий − accounting documents 

557.  документація патентна − patent documentation 

558.  документація тендерна − tender documentation 

559.  документооборот − turnover of documents 

560.  доміціль − domicile 

561.  доручення, договір − commission contract 

562.  доручення (посвідчення) − letter of authority, warrant 

563.  доручення платіжне 

акцептоване 

− accepted payment order 

564.  дослідження галузеве − branch research 

565.  дослідження діяльності 

фірми 

− firm activity research 

566.  дослідження маркетингове − marketing research 

567.  дослідження попиту − demand research 

568.  дослідження ринків збуту − market sale research 

569.  дослідження товарного 

ринку 

− market research 

570.  доступ до ринків − market access 

571.  дотація − subsidy 

572.  дохід − income 

573.  дохід валовий − gross income 

574.  дохід госпрозрахунковий − self-accounting income 

575.  дохід державний − revenues 

576.  дохід національний − national income 

577.  дохід оподатковуваний − taxable income 
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578.  доходи і витрати 

позареалізаційні 

− non-operating incomes and losses 

579.  доходи населення грошові − money (cash) incomes of population 

 

Е 
580.  егалітаризм − egalitarianism 

581.  економетрика − econometrics 

582.  економетрія − econometrics 

583.  економіка − economy, economics 

584.  економіка атомістична − atomistics economy 

585.  економіка дефіцитна − deficit economy 

586.  економіка математична − mathematical economics 

587.  економіка ринкова − market economy 

588.  експансія кредитна − credit expansion 

589.  експеримент − experiment 

590.  експертиза − examination, expertise 

591.  експорт − export 

592.  експорт (імпорт) невидимий − invisible export (import) 

593.  еластичність попиту − demand elasticity 

594.  ембарго − embargo 

595.  емісар − emissary 

596.  емісія − emission, issue 

597.  емісія банківська − emission, issue 

598.  емісія державної скарбниці − emission, government issue 

599.  емісія фідуціарна − fiduciary emission 

600.  емісія цінних паперів − securities issue 

601.  емітент − emitter 

602.  ерзац − ersatz 

603.  етап занепаду − decay 

604.  етап зрілості − maturity 

605.  ефект зовнішньої торгівлі 

економічний 

− economic effect of foreign trade, 

external benefit 

606.  ефективність бюджетна 

експорту, ефект бюджетний 

експорту 

− budgetary efficiency of export 

607.  ефективність бюджетна 

імпорту, ефект бюджетний 

імпорту 

− budgetary efficiency of import 

608.  ефективність торгівельно-

операційна 

− trade and operation efficiency 
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Є 
609.  євродолари − Eurodollars 

 

Ж 
610.  жирант − endorser, transferor 

611.  жиро − endorsement 

612.  жиророзрахунок − bank giro 

613.  жирочек − girocheques 

614.  журі − jury 

 

З 
615.  забезпеченість кредиту − security for credit, credit security 

616.  забезпечення золоте − gold backing, gold cover 

617.  забезпечення транспортне − transport service 

618.  заборгованість дебіторська − accounts receivable 

619.  заборгованість з основного 

боргу 

− fixed debt liability 

620.  заборгованість за відсотками − interest debt 

621.  заборгованість зовнішня − foreign debt, external debt 

622.  заборгованість кредиторська − trade liabilities 

623.  заборона біржова − exchange bans 

624.  завдання детерміноване − determinative problem 

625.  завдання розміщення та 

розвитку виробництва 

− task of production location and 

development 

626.  завдаток − deposit, caution money, earnest 

money 

627.  задоволення попиту − satisfaction of demand 

628.  законодавство 

антидемпінгове 

− antidumping legislation 

629.  законодавство 

антимонопольне 

− antimonopoly legislation 

630.  законодавство 

антитрестовське 

− anti-trust legislation 

631.  законодавство валютне − currency legislation 

632.  законодавство (право) 

вексельне 

− Bill of Exchange Act 

633.  закупівля зустрічна − counter purchases 

634.  залишок коштів перехідний − carry-over funds 

635.  замовлення − order 

636.  замовлення державне − state order 

637.  заощадження грошове − money accumulations 
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638.  запас золотий − gold reserve stock 

639.  запас матеріально-

виробничий 

− inventories, inventory holdings 

640.  засоби ліквідні − means of liquidity, liquid assets 

641.  засоби платіжні міжнародні − international means of payment 

642.  застава − security, pledge 

643.  застереження валютне − currency reservation, currency clause 

644.  застереження захисне − protection clauses, defence 

reservation 

645.  застереження золоте − gold reservation, gold clause 

646.  застереження індексне − index reservation 

647.  застосування маркетингу − marketing realization 

648.  захист акцій від 

фальсифікації 

− share protection against forgery 

649.  захист капіталовкладень − security of investments, investments 

protection 

650.  захист права власності − property right protection 

651.  збалансованість економічної 

системи 

− economic equilibrium, economic 

balance 

652.  збирання вершків − skimming 

653.  збитки − loss, damage 

654.  збір адміністративний − administration dues 

655.  збір вантажний − cargo dues 

656.  збір митний − customs fees (duty) 

657.  збори біржові − exchange meeting 

658.  збут − sale 

659.  збут вибірковий − selective sale 

660.  збут інтенсивний − intensive sale, intensive marketing 

661.  збут націлений − special-purpose sale 

662.  збут непрямий − indirect sale 

663.  збут продукції − sale of products 

664.  збут прямий − direct sale 

665.  звітність валютна − currency reporting 

666.  зв’язки господарські прямі − direct economic relations 

667.  зв’язки країни зовнішньо-

економічні 

− foreign economic relations of the 

country 

668.  зв’язок зворотний − feedback 

669.  зиск втрачений − missed profit (income) 

670.  зискоотримувач − profit recipient 

671.  зміна умов угоди − contract terms revision (modification) 

672.  знак грошовий − banknotes, paper currency 

673.  знак товарний − trademark, trade name 

674.  знак торговельний − trademark, trade name 
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675.  знак фірмовий − trademark 

676.  знецінення грошей − devaluation, depreciation of money 

677.  зниження цін − reduction of prices, price cut 

678.  знижка бонусна − bonus discounts 

679.  знижка дилерська − dealer discounts 

680.  знижка з ціни − price discounts (rebates) 

681.  знижка з ціни за кількість − quantity rebate 

682.  знижка за кількість − quantity rebate 

683.  знижка за платіж готівкою − cash discount 

684.  знижка закрита − closed discount 

685.  знижка збутова − trade margin 

686.  знижка кількісна − quantity discounts 

687.  знижка на кількість − quantity rebate 

688.  знижка податкова первісна − primary tax rebate 

689.  знижка сезонна − seasonal discount 

690.  знижка сконто − allowance for cash, cash discount 

691.  знижка спеціальна − special allowances 

692.  знижка тимчасова − temporal (season) discount 

693.  знижка торговельна − trading discount (rebate) 

694.  знижка функціональна − functional rebate 

695.  знижка цінова − price discounts (rebates) 

696.  зобов’язання − obligation, liabilities, pledges 

697.  зобов’язання гарантійне − guarantee obligation, warranty 

responsibility 

698.  зобов’язання пайове − sharing commitment 

699.  зобов’язання пов’язане з 

закриттям контракту 

− terminal liabilities 

700.  зона економічна вільна − free economic zone 

701.  зона економічна спеціальна − free economic zone 

702.  зона спільного 

підприємництва 

− joint enterprise zone 

 

І 
703.  ігри ділові − business games 

704.  ієрархія функцій − function hierarchy 

705.  імітація − simulation, modelling 

706.  імовірність страхового 

випадку 

− probability of accident insurance 

707.  імпорт − import 

708.  інвестиція − investment 

709.  інвестиція банківська − bank investments 

710.  інвестиція валова приватна − gross private internal investments, 
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внутрішня total private domestic investments 

711.  інвестиція інтелектуальна − intellectual investments 

712.  інвестиція портфельна − portfolio investments 

713.  інвестиція реальна − real investments 

714.  інвестиція фінансова − financial investment 

715.  інвестор − investor 

716.  індекс − index 

717.  індекс вартості життя, 

бюджетний індекс 

− consumer price index, cost of living 

index 

718.  індекс Доу Джонса − Dow-Jones index 

719.  індекс ринковий − market indexes 

720.  індекс рівня життя − standard of living indexes 

721.  індекс цін − price index 

722.  індексація − indexation 

723.  індексація доходів − income indexation 

724.  індемнітет − indemnity 

725.  індосамент − endorsement 

726.  індосамент безоборотний − endorsement without recourse 

727.  індосамент бланковий − blank endorsement 

728.  індосант − endorser 

729.  інжиніринг − engineering 

730.  ініціатива підприємницька − business initiative 

731.  інкасація − encashment, collection 

732.  інкасо − collection, collection of payments, 

encashment 

733.  інкасо документарне − documentary encashment, 

documentary collection 

734.  інкасо чисте − net encashment 

735.  інновація − innovations 

736.  інспекція державна − government supervision 

737.  інтеграція агропромислова − agro industrial integration 

738.  інтеграція валютна − currency integration 

739.  інтеграція горизонтальна − horizontal integration 

740.  інтервенція біржова − exchange intervention 

741.  інтервенція валютна − currency intervention 

742.  інфляція − inflation 

743.  інфляція експортована − exported inflation 

744.  інфляція імпортована − imported inflation 

745.  інфляція кредитна − credit inflation 

746.  інфляція соціальна − social inflation 

747.  інформація економічна − economic information 

748.  інфраструктура − infrastructure 

749.  інфраструктура агросервісна − agro service infrastructure 
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750.  іпотека − mortgage 

 

К 
751.  каботаж − coasting trade, cabotage 

752.  кадастр − cadastre 

753.  калькуляція − calculation 

754.  калькуляція планова − planned calculation 

755.  канал нульового рівня − direct marketing channel, zero level 

channel 

756.  канал прямого маркетингу − direct marketing channel, zero level 

channel 

757.  канал розповсюдження − channel of distribution 

758.  канал товароруху − channels of distribution 

759.  канал товароруху 

дворівневий 

− two-level channel of goods turnover 

760.  капітал акціонерний − joint stock, share capital 

761.  капітал акціонерного 

товариства 

− joint stock, share capital, capital 

stock 

762.  капітал банківський − banking capital 

763.  капітал гарантійний − guarantee capital 

764.  капітал обіговий − current capital 

765.  капітал позиковий − loan capital 

766.  капітал статутний − authorized (nominal) capital 

767.  капітал фіктивний − factious capital 

768.  карт-бланш − carte blanche 

769.  картель − cartel 

770.  картель банківський − banking cartel 

771.  картка кредитна − credit card 

772.  каса валютна − currency cash 

773.  касація − cassation, appeal 

774.  квота − quota 

775.  квота імпортна − import quota 

776.  кібернетика економічна − economic cybernetics 

777.  класифікація бюджетна − budget classification 

778.  клієнтела − clientele, customers 

779.  клієнти банку − bank customers 

780.  клієнтура − clientele, customers 

781.  кліринг − clearing 

782.  кліринг валютний − currency clearings 

783.  книга бухгалтерська − account book, ledger 

784.  книга касова − cash book 

785.  книжка чекова не лімітована − unlimited chequebook 
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786.  коефіцієнт валютний − currency coefficient (factor) 

787.  командитист − commanditaire 

788.  комерсант − merchant, businessman 

789.  комерція − trade, commerce 

790.  комівояжер − commercial traveller 

791.  комісар аварійний − average commissioner (agent) 

792.  комісіонер − commissioner, agent, broker 

793.  комісія − commission 

794.  комісія арбітражна 

зовнішньоторговельна 

− Foreign Trade Arbitration 

Commission 

795.  комісія біржова 

котирувальна 

− exchange quotation commission 

796.  комісія брокерська − courtage, brokerage 

797.  комітент − committing 

798.  комітет біржовий − stock exchange committee 

799.  комітет тендерний − tender committee 

800.  компанія безподаткова − off-shore companies 

801.  комплекс агропромисловий − agro-industrial complex 

802.  комплекс маркетингу − marketing complex 

803.  компонент структури галузі 

основний 

− main components of brunch structure 

804.  конвенція митна − customs convention 

805.  конверсія − conversion 

806.  конверсія валютна − currency conversion 

807.  кондиція − standard 

808.  конкурентоспроможність − competitiveness, competitive power 

809.  конкуренція − competition 

810.  конкуренція міжгалузева − inter industry competition 

811.  конкуренція монополістична − monopolistic competition 

812.  конкуренція нецінова − non-price competition 

813.  конкуренція чиста − pure competition 

814.  коносамент − bill of landing 

815.  консалтинг − consulting 

816.  консенсус − consensus 

817.  консигнант − consignor 

818.  консигнація − consignment 

819.  консолідація − consolidation 

820.  консорціум − consortium 

821.  консюмеризм − consumerism 

822.  контингент − quota 

823.  контракт − contract, agreement 

824.  контракт без конкурентний − sole source award, competition-free 

contract 
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825.  контракт валютний − currency contract 

826.  контракт гарантійний − warranty contract 

827.  контракт глобальний − global contract 

828.  контракт з одним 

підрядником 

− sole source award, competition-free 

contract 

829.  контракт купівлі-продажу − contract of sale, purchase contract 

830.  контракт на вивчення − study contract 

831.  конрактант − contractant 

832.  контрактація − contraction 

833.  контрактувати − to contract 

834.  контрафакція − counterfeiting 

835.  контроль банківський − bank control 

836.  контроль бюджетний − budgetary control 

837.  контроль валютний − currency control 

838.  контроль 

внутрішньобанківський 

− internal bank control 

839.  контроль фінансовий − financial control 

840.  концентрація банків − bank(ing) concentration 

841.  концентрація горизонтальна − horizontal concentration 

842.  концепція маркетингу − marketing concept 

843.  концепція соціально-

етичного маркетингу 

− concept of social and ethic aspects of 

marketing 

844.  концепція товару − concept of goods 

845.  концепція удосконалення 

виробництва 

− concept of production improvement 

846.  концерн − concern 

847.  концерн банківський − banking concern 

848.  концесія − concession 

849.  кон’юнктура біржова − exchange situation 

850.  кон’юнктура економічна − economic conjuncture 

851.  кон’юнктура 

загальногосподарська 

− macroeconomic situation 

852.  кон’юнктура ринкова − market conjuncture 

853.  кон’юнктура світового 

ринку 

− world market conjuncture 

854.  кон’юнктура товарна − good conjuncture 

855.  кон’юнктура товарного 

ринку 

− market conjuncture for goods 

856.  кооператив − cooperative 

857.  кооператив споживчий − consumer cooperative 

858.  кореспондент − correspondent 

859.  корн − fineness 

860.  корнер − corner 
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861.  корупція − corruption 

862.  котирування − quotation 

863.  котирування акцій − share quotation 

864.  котирування біржове − exchange (market) quotation 

865.  котирування валютне − foreign currency quotation 

866.  котирування облігацій − bond quotation 

867.  котируватися − to be quoted 

868.  кошик валютний − currency basket 

869.  кошти готівкові − carry-over funds 

870.  кошти обігові − current assets, circulating assets 

871.  кошти позабюджетні − extra-budgetary funds 

872.  кошторис − estimate 

873.  кошторис витрат − estimate of expenditures 

874.  країна перспективна − prospective country 

875.  кредит − credit 

876.  кредит акцептний − acceptance credit 

877.  кредит акцептно-

рамбурський 

− reimbursement credit 

878.  кредит банківський − bank credit 

879.  кредит банковий − bank credit 

880.  кредит безвідсотковий − non-interest bearing credit 

881.  кредит бланковий − blank (open) credit 

882.  кредит брокерський − broker’s credits 

883.  кредит буферний − buffer credits 

884.  кредит бюджетний − budgetary credit 

885.  кредит валютний − currency credits 

886.  кредит вексельний − paper credit 

887.  кредит гарантійний − guarantee credit 

888.  кредит державний − public credit, government credit 

889.  кредит дилерський − dealer’s credit 

890.  кредит довгостроковий − long-term credit 

891.  кредит експортний − export credit 

892.  кредит змішаний − mixed credit 

893.  кредит іноземний − international lending, foreign credit 

894.  кредит іпотечний − hypothecary credit, mortgage credit 

895.  кредит комерційний − commercial credit 

896.  кредит кооперативний − cooperative credit 

897.  кредит короткостроковий − short-term credit 

898.  кредит міжнародний − international credit 

899.  кредит неорганізований − non-organized credit 

900.  кредит онкольний − on call credit 

901.  кредит середньостроковий − medium-term credit 

902.  кредит споживчий − consumer credit 
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903.  кредит фірмовий − firm credit 

904.  кредитор − creditor, lender 

905.  кредитоспроможність − solvency, credit standing 

906.  кредитування безлімітне − unlimited crediting 

907.  кредитування 

короткострокове 

− short-term crediting 

908.  крива збуту − curve of sale 

909.  криза біржова − exchange crisis 

910.  криза валютна − currency crisis, exchange crisis, 

monetary crisis 

911.  криза кредитно-грошова − monetary crisis, monetary and credit 

crisis 

912.  криза фінансова − financial crisis 

913.  кругообіг виробничих 

фондів 

− circulation of production assets 

914.  куліса − coulisse 

915.  кулісьє − coulissier 

916.  купон − coupon 

917.  купюра − denomination, bond, note 

918.  курс − rate, course 

919.  курс акцій − share price 

920.  курс біржовий − market rate 

921.  курс валютний − rate of exchange, currency rate 

922.  курс валютний змінний − floating exchange rate 

923.  курс валютний нестійкий − variable exchange 

924.  курс валютний офіційний − official exchange rate 

925.  курс валютний фіксований − fixed exchange rate 

926.  курс валютний хиткий − variable exchange 

927.  курс валютний центральний 

офіційний 

− official exchange rate 

928.  курс вексельний − rate of exchange 

929.  курс інфляційний − inflation course 

930.  курс облігацій − bond rate 

931.  курс подвійний − double exchange rate 

932.  курс примусовий − forced currency rate 

933.  курс цінних паперів − rate of securities 

934.  куртаж − courtage, brokerage 

 

Л 
935.  лаг (запізнення, відставання) − lag 

936.  лаж − agio, exchange premium 

937.  легітимація − legitimation 
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938.  легітимність − legitimacy 

939.  лекаж − leakage 

940.  лист − cadastre 

941.  лист балансовий − balance sheet 

942.  лист гарантійний − bank guarantee 

943.  лист конкурентний − competitive list 

944.  лібералізація національного 

ринку 

− liberalization of the home market 

945.  лідер ціновий − price leader 

946.  лідерство в цінах − price leadership 

947.  лідз енд лагз, валютне 

маніпулювання 

− leads and lags 

948.  лізинг − leasing 

949.  лізинг експортний − export leasing 

950.  лізинг імпортний − import leasing 

951.  лізинг операційний − operational leasing 

952.  лізинг фінансовий − financial leasing 

953.  ліквідність − liquidity 

954.  ліквідність банку − bank liquidity 

955.  ліквідність банківська − bank liquidity 

956.  ліквідність валютна 

міжнародна 

− international currency liquidity 

957.  ліквідність фірми − firm liquidity 

958.  ліміт − limit, line 

959.  ліміт валютних операцій − limit of exchanging transaction 

960.  ліміт кредитування − limit of credit, credit line 

961.  ліцензіар − licensor 

962.  ліцензіат − licensee 

963.  ліцензія − license 

964.  ліцензія безпатентна − non patent license 

965.  ліцензія виключна − exclusive license 

966.  ліцензія генеральна − general license 

967.  ліцензія ексклюзивна − exclusive license 

968.  ліцензія невиключна − non exclusive license 

969.  ліцензія неексклюзивна − non exclusive license 

970.  ліцензія патентна − patent license 

971.  лобі − lobby 

972.  локаут − lock-out 

973.  ломбард − pawn-shop 

974.  лоро − Loro account 

975.  лот − lot 
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М 
976.  майно капітальне − capital assets 

977.  маклер − broker 

978.  маклер біржовий − stock broker 

979.  маклер торговельний − broker 

980.  макросередовище − microenvironment 

981.  макроструктура ринку − market macrostructure 

982.  марго − margin 

983.  маржа − margin 

984.  марка, марка товарна − trademark, mark, brand, brand name 

985.  марка торговельна − trademark, trade name 

986.  маркетинг − marketing 

987.  маркетинг глобальний − global marketing 

988.  маркетинг експортний − export marketing 

989.  маркетинг засобів 

виробництва 

− means of production marketing 

990.  маркетинг конверсійний − conversion marketing 

991.  маркетинг концентрований − concentrated marketing 

992.  маркетинг масовий − mass marketing 

993.  маркетинг міжнародний − international marketing 

994.  маркетинг некомерційний − non-commercial marketing 

995.  маркетинг послуг − service marketing 

996.  маркетинг пробний − test marketing 

997.  маркетинг промисловий − industrial marketing 

998.  маркетинг протидіючий − counteractive marketing 

999.  маркетинг розвиваючий − developing marketing 

1000.  маркетинг споживчих 

товарів 

− consumer goods marketing 

1001.  маркетинг стимулюючий − stimulating marketing 

1002.  маркетинг товарно-

диференційований 

− marketing of differentiated 

commodity(ies) 

1003.  маркетинг цільовий − segment marketing 

1004.  маркетинг ціновий − price marketing 

1005.  маса в обігу грошова − money (monetary) circulation 

1006.  маса грошова − money supply 

1007.  масштаб цін − scale of price 

1008.  МГБ − interindustry balance 

1009.  меморандум − memorandum 

1010.  менеджер − manager 

1011.  менеджер з маркетингу − marketing manager 

1012.  менеджеризм − managerism 

1013.  менеджмент − management 
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1014.  мережа торговельна − commercial network 

1015.  методи економіко-

математичні 

− economic and mathematical methods 

1016.  механізм господарський − economic mechanism 

1017.  механізм ринковий − market mechanism 

1018.  митниця − customhouse, customs 

1019.  мито − customs duty (dues) 

1020.  мито антидемпінгове − antidumping duty 

1021.  мито біржове − exchange duty 

1022.  мито ввізне (імпортне) − import duty, duty on import 

1023.  мито вивізне (експортне) − export duty 

1024.  мито державне − state duty 

1025.  мито компенсаційне − countervailing duty 

1026.  мито транзитне − transit duty 

1027.  міграція капіталу − migration of capital 

1028.  мікросередовище − microenvironment 

1029.  мікроструктура ринку − market microstructure 

1030.  мінімум прожитковий − living wage, cost of living 

1031.  місткість ринку − market capacity, market volume 

1032.  множинність валютних 

курсів 

− multiply rates of exchange 

1033.  модель балансова − balance model 

1034.  модель грошових доходів 

населення 

− population income models 

1035.  модель економіки − models of economics 

1036.  модель економіки динамічна − dynamic model of economy 

1037.  модель економіко-

математична 

− economic and mathematical models 

1038.  модель економічної 

динаміки 

− models of economic dynamics 

1039.  модель економічної 

динаміки імовірна 

− probability models of dynamic 

economic 

1040.  модель змагання − competition models 

1041.  модель зовнішньої політики − model of foreign trade 

1042.  модель конкуренції − competition models 

1043.  модель народно-

господарська 

− national economic model 

1044.  модель розміщення 

виробництв 

− models of production locations, 

models of industrial sitting 

1045.  модель росту − growth models 

1046.  модель сфери споживання − consumption models 

1047.  модель ціноутворення − pricing models 

1048.  модернізація виробництва − modernization of production 
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(manufacture) 

1049.  модифікація − modification 

1050.  модус − modus, mode 

1051.  монетаризм − monetarism 

1052.  моніторинг − monitoring 

1053.  монополія − monopoly 

1054.  монополія банківська − banking monopolies 

1055.  монополія валютна − foreign exchange monopoly 

1056.  монополія фіскальна 

державна 

− state fiscal monopoly 

1057.  монополія чиста − pure monopoly 

1058.  мораторій − moratorium 

 

Н 
1059.  набір бюджетний − budgetary basket 

1060.  нагляд банківський − bank supervision 

1061.  надбавка оптова та 

торговельна 

− wholesale purchase bonus 

1062.  напис бланковий − blank endorsement 

1063.  нарахування грошове − pecuniary penalty 

1064.  нарощування товарного 

асортименту двобічне 

− two-ways increase of commercial 

range of goods 

1065.  насичення попиту − demand saturation 

1066.  націнка складська − storage charge 

1067.  невиконання зобов’язань − default 

1068.  негоціант − trader, merchant 

1069.  негоціація тратт − negotiation of bills, negotiation of 

drafts 

1070.  неліквід − illiquid funds (assets) 

1071.  неплатоспроможність − insolvency 

1072.  нестача готівки − pressure of money, financial pressure, 

money famine (shortage) 

1073.  нетто − net 

1074.  неустойка − penalty, forfeit 

1075.  новатор − innovator 

1076.  новація − novation 

1077.  нововведення − innovations 

1078.  ножиці цін − price scissors 

1079.  номенклатура − nomenclature, classification 

1080.  номенклатура товарів − commodity nomenclature, 

commodity classification 

1081.  номенклатура товарна − commodity nomenclature, 
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commodity classification 

1082.  номенклатура товарна 

міжнародна 

− international market nomenclatures 

1083.  номенклатура-цінник − nomenclature price-list 

1084.  номінал − nominal cost, nominal (face) value 

1085.  номінал цінних паперів − nominal price of securities 

1086.  норма бланкетна − blanket standard 

1087.  норма відсоткова − interest rate 

1088.  норма нагромадження − rate of accumulation, accrual rate 

1089.  норма оборотних коштів − rate of circulating assets 

1090.  норма прибутку − profit rate 

1091.  норма прибутку на активи − assets profit rate 

1092.  норма прибутку на 

інвестиції 

− investment profit rate 

1093.  нормування − rate setting, rate fixing, rationing 

1094.  ностро − Nostro account 

1095.  нотаріат − notary office 

1096.  нотифікація − notification 

1097.  ноу-гау − know-how 

1098.  нувориш − nouveau-rich 

 

О 
1099.  об’єднання − association 

1100.  об’єднання 

зовнішньоторговельне 

− foreign trade association 

1101.  обіг − circulation 

1102.  обіг банкнотний − banknote circulation 

1103.  обмін без валютний − currency-free exchange 

1104.  обіг валовий − gross turnover 

1105.  обіг внутрішній − internal turnover 

1106.  обіг грошовий − money turnover 

1107.  обіг грошовий безготівковий − clearing 

1108.  обіг зовнішньо торговельний − foreign trade turnover 

1109.  обіг капіталу − circulation of capital 

1110.  обіг оподатковуваний − taxable turnover 

1111.  обіг товарів − commodity circulation, trade turnover 

1112.  облігація − bond, debenture, obligation 

1113.  обліго − obligor 

1114.  облік бухгалтерський − accounting, book-keeping 

1115.  облік бюджетний − budgetary accounting 

1116.  обіг векселів − bill discount 

1117.  обіг кредитних операцій − accounting of credit transaction 
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1118.  обіг первісний − primary accounting 

1119.  обмеження валютні − exchange restrictions 

1120.  обмеження нетарифні − non-tariff restrictions 

1121.  обмін асортиментний − assortment exchange 

1122.  обслуговування 

транспортно-експедиторське 

− transportation services 

1123.  обстеження психологічне − psychological test 

1124.  обструкція − obstruction 

1125.  овербот − overbought 

1126.  овердрафт − overdraft 

1127.  оверсолд − oversold 

1128.  оголошення рекламне − advertisement 

1129.  одиниця валютна 

європейська 

− European currency unit 

1130.  одиниця грошова − monetary unit 

1131.  одиниця розрахунково-

грошова 

− international monetary unit 

1132.  одиниця товарна − commodity unit 

1133.  окупність валютна − currency recoupment 

1134.  олігополія − oligopoly 

1135.  онколь − on call account 

1136.  операція − transactions, deal, bargain, operation 

1137.  операція агентська − agent’s transactions 

1138.  операція банківська − banking operations (transactions) 

1139.  операція банківська активна − active bank operations (transactions) 

1140.  операція банківська пасивна − passive banking operations 

1141.  операція банківська товарна − goods transactions of banks 

1142.  операція банківська фондова − stock bank operations 

1143.  операція бартерна − barter 

1144.  операція біржова − stock exchange transactions 

1145.  операція біржова реальна − real bargain 

1146.  операція валютна готівкова − spot exchange operations 

1147.  операція валютна депозитна − deposit currency operations 

1148.  операція валютна 

конверсійна 

− switching currency transactions 

1149.  операція валютна «своп» − swop currency operations 

1150.  операція валютна термінова − currency fixed date (futures, forward) 

deal 

1151.  операція валютна форвардна − currency fixed date (futures, forward) 

deal 

1152.  операція венчурна − venture transactions 

1153.  операція депозитна − deposit operations 

1154.  операція депортна − discount transactions 
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1155.  операція емісійна − issuing transactions 

1156.  операція 

зовнішньоторговельна 

− foreign trade transaction 

1157.  операція касова − cash transactions 

1158.  операція комісійна − commissions operations 

1159.  операція компенсаційна − compensation deal 

1160.  операція кредитна − credit operations 

1161.  операція на відкритому 

ринку 

− open market operations 

1162.  операція невидима − invisible operations 

1163.  операція облікова − discount transactions, discounting 

1164.  операція «офсет» − offset deal 

1165.  операція переказна − transfer operations 

1166.  операція переоблікова − discounting operations 

1167.  операція посередницька − broker transactions 

1168.  операція пролонгаційна − prolonged transactions 

1169.  операція репортна − report, report deal 

1170.  операція торговельно-

посередницька 

− intermediate trade transactions 

1171.  операція форвардна − forward operations 

1172.  операція ф’ючерсна − futures, futures business 

1173.  операція-спот − spot transactions, spot deal 

1174.  опитування споживача 

асоціативне 

− associative audit 

1175.  оплата біржова − exchange duty 

1176.  оплата 

зовнішньоторговельна 

− foreign trade dues 

1177.  оплата ліцензійна − licensing duty 

1178.  оплата позики − redemption of loan 

1179.  оподаткування прогресивне − graduated income taxation, 

progressive taxation 

1180.  оподаткування пропорційне − proportion taxation 

1181.  опрацювання задуму − elaboration of a project 

1182.  опрацювання стратегії 

маркетингу 

− elaboration of marketing strategy 

1183.  опрацювання товару − product development 

1184.  опрацювання товару-

новинки 

− new product development 

1185.  оптант − optant 

1186.  опціон − option 

1187.  опціон валютний − option of currency 

1188.  опціон європейський − European option 

1189.  опціон на купівлю, опціон − call option, buyer’s option 
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кол 

1190.  опціон на продаж, опціон пут − put option 

1191.  опціон подвійний − double option, put and call option 

1192.  організація за географічною 

ознакою 

− organization by geographical 

principle 

1193.  організація маркетингу − marketing management 

1194.  організація маркетингу за 

ринковим принципом 

− market principle of marketing 

1195.  організація маркетингу 

товарного виробництва 

− marketing management of production 

1196.  організація маркетингу 

функціональна 

− functional marketing of organization 

1197.  організація післяпродажного 

обслуговування 

− organization of aftersale service 

1198.  ордер − order 

1199.  ордер касовий − cash order, cash voucher 

1200.  оренда − lease, rent 

1201.  оренда безстрокова − life leasehold 

1202.  оренда в портфелі − portfolio lease 

1203.  оренда з повною окупністю − compensated lease 

1204.  оренда машин та 

устаткування 

− equipment lease 

1205.  оренда чиста − net lease 

1206.  орендар − lease holder 

1207.  орієнтація на ринок збуту − market orientation 

1208.  особа асоційована − associated member 

1209.  особа юридична − juridical person, legal party 

1210.  оферент − offerer 

1211.  оферта − offer 

1212.  оферта вільна − free offer 

1213.  оферта тверда − firm offer 

1214.  офф-шор − off-shore 

1215.  охорона довкілля − protection of the environment 

1216.  охорона прав споживачів − consumers’ rights protection 

1217.  оцінка 

конкурентоспроможності 

товару 

− valuation of goods competitiveness 

1218.  оцінка кредитоспроможності − credit rating 

1219.  оцінка підрядника − contractor performance evaluation 

 

П 
1220.  пабліситі − publicity 
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1221.  пай − share 

1222.  пакет акцій контрольний − major shareholding, controlling 

interest, controlling block (parcel) of 

shares 

1223.  пакування − packing 

1224.  палата торговельна 

Міжнародна 

− International Chamber of Commerce  

1225.  паніка біржова − exchange panic (scare) 

1226.  папір актовий − stamped paper 

1227.  папір гербовий − stamped paper 

1228.  папір цінний − securities 

1229.  папір цінний гарантований − guarantee securities 

1230.  папір цінний державний − government securities 

1231.  параф − paraph 

1232.  парафування − initialization 

1233.  паритет − parity 

1234.  паритет валютний − currency parity 

1235.  паритет золотий − gold parity 

1236.  паритет купівельної 

спроможності 

− parity of buying power 

1237.  партнер − partner 

1238.  партнерство − partnership 

1239.  пасив − liabilities 

1240.  патент − patent 

1241.  пауперизм − pauperism 

1242.  пеня − fine 

1243.  перевага абсолютна − absolute advantage 

1244.  перевитрати − overdraft, overexpenditure 

1245.  перевірка концепції − concept test 

1246.  переговори торговельні 

багатосторонні 

− multilateral talks 

1247.  переказ банківський − bank transfer, bank remittance 

1248.  переказ вкладів − deposit transfer 

1249.  переказ поштовий − postal money order 

1250.  перекіс курсовий − discrepancy in exchange 

1251.  переоцінка вкладів − revaluation (reappraisal) of deposits 

1252.  переоцінка коштів на 

рахунках в іноземній валюті 

− currency revaluation 

1253.  переоцінка товарно-

матеріальних цінностей 

− revaluation of inventory 

1254.  переоцінка основних коштів − revaluation of fixed assets 

1255.  період амортизаційний − depreciation period 

1256.  період бюджетний − budget period, fiscal period 
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1257.  період кредиту пільговий − credit grace period 

1258.  період оподаткування − taxation period 

1259.  питання аграрне − agrarian question 

1260.  підготовка перепродажна − beforesale preparation 

1261.  підписка аварійна − average engagement (bond) 

1262.  підприємець − entrepreneur 

1263.  підприємництво − enterprise, enterprising, business 

1264.  підприємництво державне − state business 

1265.  підприємництво ризикове − risk business 

1266.  підприємництво спільне − joint enterprising,  

1267.  підприємство − enterprise 

1268.  підприємство акціонерне − joint-stock company, stock society 

1269.  підприємство венчурне − venture enterprise 

1270.  підприємство мале − small enterprise 

1271.  підприємство орендне − leasing company 

1272.  підприємство спільне − joint venture, joint enterprise 

1273.  підрозділ господарський 

стратегічний 

− strategic economic section 

1274.  підряд − contract 

1275.  підряд орендний − leasing system 

1276.  підрядник − contractor 

1277.  підрядник генеральний − general contractor, prime contractor 

1278.  підхід до вивчення 

економіки детермінований 

− determinative economic approach 

1279.  пільга − privilege, concession 

1280.  пільга податкова − tax incentives, fiscal incentives, tax 

exemption 

1281.  план інвентаризаційний − plan of stock taking (inventory) 

1282.  план організації 

бухгалтерського обліку 

− plan of accounting organization 

1283.  план рахунків 

бухгалтерського обліку 

− plan of accounts 

1284.  план стратегічний − strategic plan 

1285.  планування − planning 

1286.  планування асортименту 

продукції 

− assortment planning 

1287.  планування діяльності 

довгострокове 

− long-range planning of activity, 

strategic management planning 

1288.  планування маркетингу 

зустрічне 

− counter planning 

1289.  планування прибутку − profit planning 

1290.  планування продукції − output planning 

1291.  планування стратегічне − strategic planning 
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1292.  планування товарного руху − promotion planning 

1293.  планування фінансове − financial planning 

1294.  плата орендна − rent, rental 

1295.  платоспроможність 

підприємства 

− solvency of an enterprise 

1296.  повернення податків − tax refund, tax reimbursement 

1297.  повідомлення платіжне − notice to pay, payment advice 

1298.  повірений − attorney, agent, solicitor, lawyer 

1299.  повноваження − proxy, authority 

1300.  поворотність кредиту − repayment of credit 

1301.  погашення (сплачування) − payment, repayment liquidation 

1302.  податок − tax 

1303.  податок адвалерний − ad valorem tax 

1304.  податок біржовий − exchange tax 

1305.  податок гербовий − stamp tax, stamp duty 

1306.  податок з обігу − turnover tax 

1307.  податок з продажу − sales tax 

1308.  податок корпораційний − corporation tax 

1309.  податок на прибуток − income tax 

1310.  податок натуральний − tax in kind 

1311.  податок непрямий − indirect (hidden)tax 

1312.  податок прямий − direct tax 

1313.  поділ праці − division of labour 

1314.  поділ праці міжнародний − international division of labour 

1315.  позика − loan 

1316.  позика безоблігаційна − unbounded debts (loans) 

1317.  позика безстрокова − permanent loans 

1318.  позика гарантована − guaranteed loans 

1319.  позика державна − public (state, government) loan 

1320.  позика зовнішня − foreign loan 

1321.  позика компенсаційна − back to back loan 

1322.  позика опційна − option loan 

1323.  позиціонування товарів на 

ринку 

− commodity positioning, market 

positioning 

1324.  позиція асортиментна − commodity item 

1325.  позиція валютна − currency position 

1326.  позиція відкрита − naked position 

1327.  позичка − loan, advance 

1328.  позичка брокерська − broker’s loan 

1329.  позичка вексельна − bill mark 

1330.  позов − claim, action 

1331.  позов зустрічний − counter claim, counter action 

1332.  позов регресний − recourse action 
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1333.  показник 

конкурентоспроможності 

груповий 

− integral index of competitiveness 

1334.  показник 

конкурентоспроможності 

інтегральний 

− index of competitiveness 

1335.  показник 

конкурентоспроможності 

одиничний 

− single index of competitiveness 

1336.  показники 

конкурентоспроможності 

− competitiveness indexes 

1337.  показники перспективні − prospective indices 

1338.  покупець звичайний − consumer, buyer 

1339.  покупець звичний − consumer, buyer 

1340.  покупка паушальна − lump-sum purchase 

1341.  поле страхове − insurance field 

1342.  поліс − policy 

1343.  поліс страховий − insurance policy, insurance cover 

1344.  політика валютна − currency policy 

1345.  політика валютна девізна − foreign exchange policy 

1346.  політика валютна поточна − current exchange policy 

1347.  політика валютна 

структурна 

− structural exchange policy 

1348.  політика вільної торгівлі − free- trade policy 

1349.  політика грошова − monetary policy 

1350.  політика грошово-кредитна − monetary policy 

1351.  політика дефляційна − deflationary policy 

1352.  політика дисконтна − discount policy 

1353.  політика доходів − income policy 

1354.  політика інвестиційна − investment policy 

1355.  політика митна − customs policy, tariff policy 

1356.  політика податкова − taxation policy 

1357.  політика товарна − trade policy 

1358.  попит − demand 

1359.  попит бажаний − desirable demand 

1360.  попит відсутній − zero demand 

1361.  попит вторинний − after-market demand 

1362.  попит еластичний − elastic demand 

1363.  попит залежний − dependent demand 

1364.  попит кінцевий − final demand 

1365.  попит мінливий − irregular demand 

1366.  попит надмірний − excessive demand, keen demand 

1367.  попит негативний − negative demand 
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1368.  попит нееластичний − inelastic demand 

1369.  попит незалежний − independent demand 

1370.  попит нераціональний − irrational demand 

1371.  попит нерегульований − unadjusted demand 

1372.  попит нерегулярний − irregular demand 

1373.  попит очікуваний − forecast demand, prognosticated 

demand 

1374.  попит падаючий − declining demand 

1375.  попит підвищений − excessive demand, keen demand 

1376.  попит платоспроможний − effective (consumer) demand 

1377.  попит повноцінний − filled demand 

1378.  попит потенційний − potential demand 

1379.  попит похідний − derived demand 

1380.  попит споживчий − consumer demand 

1381.  попит стимульований − stimulated demand 

1382.  порто − Porto 

1383.  порто-франко − free port 

1384.  портфель вексельний − portfolio of bills 

1385.  портфель замовлень − backlog of orders, order book, orders 

on hand 

1386.  портфель цінних паперів − security portfolio, investment 

portfolio 

1387.  посередник − middleman, mediator, dealer 

1388.  посередник маркетинговий − marketing mediators 

1389.  послуга ділова − business service 

1390.  послуги − services 

1391.  поставка комплексна − complete delivery 

1392.  постачальник − supplier 

1393.  постачальник генеральний − general supplier 

1394.  правила аукціонні − auction rules 

1395.  право авторське − copyright 

1396.  право банківське − bank law 

1397.  право міжнародне − international law 

1398.  право фінансове − financial law 

1399.  правопорушення цивільне − civil offense 

1400.  правоспроможність − legal competence, legal capacity 

1401.  «пройм рейт» − prime rate 

1402.  практика анти конкурентна − unfair competitive practices 

1403.  предмети споживання − consumer items 

1404.  представник підприємства − representative of enterprise 

1405.  презентація − bill presentation, presentation 

1406.  премія вивізна експортна − expert bonus 

1407.  претензії − claims 
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1408.  преференції торгівельні − trade preference 

1409.  преференція − preference 

1410.  прибутковість операцій − operation profitability 

1411.  прибуток − profit, return 

1412.  прибуток абсолютний − absolute profit,  

1413.  прибуток базовий − base profit, base surplus 

1414.  прибуток балансовий − balance profit 

1415.  прибуток біржовий − exchange profit 

1416.  прибуток валовий − gross profit, gross margin 

1417.  прибуток відносний − relative profit 

1418.  прибуток плановий − target profit, target fee 

1419.  прибуток надплановий − above-plan profit 

1420.  прибуток розрахунковий − pure (clean) profit 

1421.  прибуток статутний − authorized profit 

1422.  прибуток торговельний − trading profit 

1423.  прибуток установчий − founders’ profit 

1424.  прибуток фактичний − real benefit 

1425.  прибуток чистий − net profit 

1426.  приватизація − privatization 

1427.  придатність технологічна − technological suitability 

1428.  прийняття ризику − acceptance of a risk 

1429.  принципал − principal 

1430.  принцип рухомого 

планування 

− principle of sliding planning 

1431.  принцип кредитування − credit principles 

1432.  принцип маркетингу − marketing principles, marketing 

concept 

1433.  приріст або збитки капіталу − capital increase or decrease 

1434.  прогалини асортименту − gap of assortment 

1435.  прогалини використання − gap of use 

1436.  прогалини реалізації − gap of realization 

1437.  прогноз збуту − sales forecast, marketing forecast 

1438.  прогноз короткостроковий − short-term forecast 

1439.  прогноз над довгостроковий − superlong-term forecast 

1440.  прогноз оперативний − operative forecast 

1441.  прогнозування − forecasting, prediction 

1442.  прогнозування варіантне − variant prediction 

1443.  прогнозування комплексне − integrated forecasting, all-round 

forecasting 

1444.  прогнозування окремих 

тенденцій і подій 

− forecasting of tendencies and events 

1445.  прогнозування попиту − demand forecast 

1446.  прогнозування соціально- − social-economic forecast 
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економічне 

1447.  прогнозування технологічне − technological forecast 

1448.  прогнозування товарного-

ринку 

− market forecast 

1449.  програма маркетингу − marketing program 

1450.  програма маркетингу 

довгострокова 

− long-term marketing program 

1451.  програма маркетингу 

короткострокова 

− short-term marketing program 

1452.  програма маркетингу 

спільна 

− united marketing program 

1453.  продаж без покриття на 

термін 

− short sale 

1454.  продаж боргу − selling of debt 

1455.  продаж /купівля облігацій − sell / buying of bonds 

1456.  продаж комплексний; 

продаж у комплексі 

− complete sale 

1457.  продаж персональний − personal sale 

1458.  продукт − product 

1459.  продукт вітчизняний 

(національний, внутрішній) 

валовий 

− gross national product (GNP) 

1460.  продукт конкретний − concrete product 

1461.  продукт суспільний валовий − gross social product 

1462.  продукція − product, produce 

1463.  продукція валова − gross production, gross output 

1464.  продукція готова − finished product, final goods 

1465.  продукція побічна − secondary product, by-products 

1466.  продукція реалізована − sold products 

1467.  продукція товарна − commercial output 

1468.  продукція чиста нормативна − normative net production 

1469.  продуцент − producer 

1470.  прокурист − procurer 

1471.  пролонгація − prolongation 

1472.  пролонгація вексельна − prolongation of a bill 

1473.  промпт − prompt 

1474.  проникнення на ринок − penetration into the market 

1475.  пропорції суспільного 

виробництва 

− proportion of social production 

1476.  прорив − breakout 

1477.  проспект − prospectus 

1478.  просування товару − sales promotion 

1479.  протеціонізм − protectionism 
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1480.  протекціонізм вибірний − selective protectionism 

1481.  протекціонізм колективний − collective protectionism 

1482.  протекціонізм митний − customs protectionism 

1483.  протекціонізм селективний − selective protectionism 

1484.  протест векселя − protest of a bill 

1485.  протокол − protocol 

1486.  проходження у фарватері − policy of a follower 

 

Р 
1487.  рабат − rebate 

1488.  рада біржова − exchange council 

1489.  ралі − rally 

1490.  рамбурс − reimbursement 

1491.  рамбурсування − reimbursement 

1492.  рантьє − rentier 

1493.  ратифікація − ratification 

1494.  рахунок − bill 

1495.  рахунок активний − real accounts 

1496.  рахунок банківський − bank account 

1497.  рахунок в іноземній валюті 

поточний 

− accounts in foreign currency 

1498.  рахунок валютний − currency account 

1499.  рахунок відкритий − open account 

1500.  рахунок дискреційний − discretionary account 

1501.  рахунок зовнішній − foreign account 

1502.  рахунок контокорентний − current account 

1503.  рахунок контрарний − contrary accounts 

1504.  рахунок кореспондентський − correspondent account 

1505.  рахунок лоро − Loro account 

1506.  рахунок нау − now account 

1507.  рахунок нетоварний − non-commodity account 

1508.  рахунок ностро − Nostro account 

1509.  рахунок онкольний − on call account 

1510.  рахунок особовий − personal account 

1511.  рахунок пасивний − nominal account 

1512.  рахунок персональний 

страховий 

− personal insurance account 

1513.  рахунок позиковий − loan account 

1514.  рахунок попередній − preliminary invoice 

1515.  рахунок поточний − current account 

1516.  рахунок простий − simple account 

1517.  рахунок розрахунковий − clearing (settlement)account 
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1518.  рахунок специфікація − detailed invoice 

1519.  рахунок-фактура − invoice 

1520.  раціонування ресурсів − rationing of resources 

1521.  реалізація − realization 

1522.  реалізація комерційна − commercial realization 

1523.  реалізовність − marketability 

1524.  ревальвація − revaluation 

1525.  реверс − reverse 

1526.  реверсія − reversion 

1527.  ревізія − revision 

1528.  ревізія вертикальна − vertical audit 

1529.  ревізія горизонтальна − horizontal audit 

1530.  ревізія маркетингова − marketing audit 

1531.  ревокація − revocation 

1532.  регулювання валютне − exchange control 

1533.  регулювання економіки 

анти-циклічне 

− anti-cyclic management of the 

economy 

1534.  регулювання кредитно-

грошове 

− monetary credit regulation 

1535.  регулювання цін державне − state price adjustment 

1536.  реекспорт − reexport 

1537.  реєстр − cadastre 

1538.  реєстр торговельний − trade register 

1539.  режим кредитування 

особливий 

− special regime (treatment) of 

crediting 

1540.  резерв валютний − external reserve, currency holdings 

1541.  резерв внутрішньо-

господарський 

− intraproduction reserves 

1542.  резидент − resident 

1543.  реімпорт − reimport 

1544.  реінвестиція − reinvestment 

1545.  реквізиція − requisition 

1546.  реквірент − applicant, claimant 

1547.  реклама − advertisement, advertising 

1548.  реклама в пресі − advertisement in the press 

1549.  реклама внутрішньо 

фірмова 

− internal advertisement, institutional 

advertisement 

1550.  реклама друкована − printed advertisement 

1551.  реклама 

зовнішньоторговельна 

− foreign trade advertising 

1552.  реклама зовнішня − outdoor advertisement 

1553.  реклама інформативна − informational advertising 

1554.  реклама на професіоналів − advertisement for professional 
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1555.  реклама на споживачів − advertisement for consumer 

1556.  реклама телевізійна − commercial, TV advertising 

1557.  рекламація − claim 

1558.  рекламодавець − advertiser 

1559.  рекламування поштою − direct mail 

1560.  реконверсія − reconversion 

1561.  ремаркетинг − remarketing 

1562.  ремісія − remission 

1563.  ремінент − remitter 

1564.  ремітування − remittance 

1565.  рента − rent 

1566.  рента абсолютна − absolute rent 

1567.  рента державна − government annuity 

1568.  рентабельність − profitability 

1569.  рентабельність виробництва 

загальна 

− general production profitability 

1570.  рентабельність виробництва 

розрахункова 

− calculated production profitability 

1571.  рентабельність загальна − general profitability 

1572.  рентабельність капіталу − profitability of capital 

1573.  рентабельність обігу − profitability of turnover 

1574.  рентабельність продукції − product profitability 

1575.  рентінг − renting 

1576.  репорт − report 

1577.  рестрикція − restriction 

1578.  ресурси банківські − bank resources 

1579.  ресурси вторинні − secondary resources 

1580.  рефакція − loss allowance, discount 

1581.  референція − reference 

1582.  реформа аграрна − agrarian reform 

1583.  реформа грошова − currency (monetary) reform 

1584.  рецепіса − receipt, bill of lading 

1585.  реципієнт − recipient 

1586.  ризик − risk 

1587.  ризик банківський − bank risks 

1588.  ризик валютний − risk of currency depreciation, risk of 

exchange losses 

1589.  ризик відсотковий − interest risk 

1590.  ризик для експортера − exporter’s risk 

1591.  ризик для імпортера − importer’s risk 

1592.  ризик комерційний − commercial risk 

1593.  ризик кредитний − credit risk 

1594.  ризик політичний − political risk 
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1595.  ризик страховий − risk subscribed, insurance risk 

1596.  римеса − remittance 

1597.  ринок − market 

1598.  ринок аукціонний − auction market 

1599.  ринок валютний − exchange market 

1600.  ринок валютний подвійний − double exchange market 

1601.  ринок виробника − producer market 

1602.  ринок вільний − free market 

1603.  ринок державних установ − state institution market 

1604.  ринок дисконтний − discount market 

1605.  ринок закритий − locked market 

1606.  ринок зовнішній − external market 

1607.  ринок золота − gold market 

1608.  ринок інжинірингових 

послуг 

− engineering service market 

1609.  ринок капіталів − capital (financial) market 

1610.  ринок кліринговий − clearing market 

1611.  ринок міжнародний − international market 

1612.  ринок монополістичної 

конкуренції 

− market of monopolistic competition 

1613.  ринок обліковий − discount market 

1614.  ринок односторонній − one-sided (one way) market, off 

board market 

1615.  ринок олігополістичний − oligopolistic market 

1616.  ринок позабіржовий − out-off stock market, off-board 

market 

1617.  ринок позикових капіталів 

світовий 

− world market of loan capital 

1618.  ринок позикового капіталу − loan capital market 

1619.  ринок покупця − buyer’s capital 

1620.  ринок посередницький − intermediate sellers’ market 

1621.  ринок потенційний − potential market 

1622.  ринок продавця − seller’s market 

1623.  ринок проміжних продавців − intermediate sellers’ market 

1624.  ринок реального товару − merchandise market 

1625.  ринок світовий − world market 

1626.  ринок сірий − grey market 

1627.  ринок споживчий − consumer’s market 

1628.  ринок страховий − insurance market 

1629.  ринок третій − third market 

1630.  ринок фрахтовий − freight market 

1631.  ринок ф’ючерсний − futures market 

1632.  ринок цінних паперів − securities market 
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1633.  ринок чистої конкуренції − market of pure competition 

1634.  рівень життя − living standard 

1635.  рівновага економічної 

системи 

− economic equilibrium, economic 

balance 

1636.  різниця курсова − difference in rates, exchange 

premium 

1637.  роздержавлення − privatization 

1638.  розділ бухгалтерського 

балансу 

− balance section 

1639.  роздріб − retail 

1640.  розміщення приватне − private subscription to securities 

1641.  розписка про зберігання − trust receipt 

1642.  розподіл − distribution 

1643.  розподіл на правах 

виключності 

− exclusive distribution 

1644.  розрахунок безакцептний − non-acceptance payments 

1645.  розрахунок безготівковий − non-cash transactions, clearing 

settlement 

1646.  розрахунок в кредит − payment on credit 

1647.  розрахунок готівкою − cash payment 

1648.  розрахунок готовими 

грошима 

− cash payment, ready cash 

1649.  розрахунок експортних цін − export prices calculation 

1650.  розрахунок з нетоварних 

операцій 

− unmerchantable clearing 

1651.  розрахунок з товарних 

операцій 

− clearing of commodities (goods) 

transactions 

1652.  розрахунок платіжними 

вимогами 

− payment by requisitions, payment for 

collection 

1653.  розрахунок платіжними 

дорученнями 

− payment by banker’s (remittance) 

orders 

1654.  розрахунок страхувальний − actuarial calculation 

1655.  розрахунок чеками − payment by cheques 

1656.  розрахунок ціни на основі 

принципу прибутковості 

− without loss pricing 

1657.  розробка плану зверху вниз − top-down plan development 

1658.  розробка плану знизу вверх − upward plan development 

1659.  розширення меж ринку − market expansion 

1660.  роялті − royalty 

1661.  рух готівки − cash flow 

1662.  рух товарів − goods movements 
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С 
1663.  сальдо − balance 

1664.  сальдо зовнішньої торгівлі 

(зовнішньоторговельне) 
− foreign trade balance 

1665.  самооплатність − self-repayment 

1666.  самофінансування − self-financing 

1667.  санація − sanation 

1668.  санкції банківські − bank sanctions 

1669.  санкції договірні − contractual sanctions 

1670.  санкції економічні − economic sanctions 

1671.  санкція − sanction 

1672.  санування − sanction 

1673.  свідоцтво авторське − certificate of authorship 

1674.  свідоцтво вкладне 

(депозитне) 
− certificate of deposit, deposit slip 

1675.  свінг − swing 

1676.  світч − switch 

1677.  СВІФТ − SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial 

Telecommunication) 

1678.  СВОП − swap 

1679.  сегмент ринку − segment of market 

1680.  сегментація географічна − geographical segmentation 

1681.  сегментація демографічна − demographic segmentation 

1682.  сегментація ринку − market segmentation 

1683.  сервіс − service 

1684.  середовище фірми 

маркетингове 

− marketing firm medium 

1685.  сертифікат − certificate 

1686.  сертифікат аварійний − average certificate, survey report 

1687.  сертифікат акціонерний − share certificate, stock certificate 

1688.  сертифікат золотий − gold certificate, yellow- back 

1689.  сертифікат ощадний − saving(-s) certificate 

1690.  сертифікат податковий − tax certificate 

1691.  сертифікат страховий − insurance certificate 

1692.  сесія біржова − exchange session 

1693.  СІФ − CIF (cost, insurance, freight) 

1694.  сили ринкові − market forces 

1695.  символи корпоративні − corporative symbols, corporative 

image 

1696.  символи корпораційні − corporative symbols, corporative 

image 
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1697.  синдикат − syndicate 

1698.  синхромаркетинг − synchromarketing 

1699.  сировина − raw material, primaries 

1700.  система банківська − banking system 

1701.  система бухгалтерского 

обліку проста 

− simple accounting system 

1702.  система бюджетна − budgetary system 

1703.  система валютна − currency system 

1704.  система валютна бреттон –

вудська 

− Bretton Woods System 

1705.  система валютна 

європейська 

− European monetary system (EMS) 

1706.  система валютна 

національна 

− national currency system 

1707.  система валютна ямайська − Jamaica current system 

1708.  система валютно-фінансова 

міжнародна 

− international monetary system 

1709.  система відкупна − tax farming system 

1710.  система грошова 

національна 

− national monetary system 

1711.  система збору зовнішньої 

маркетингової інформації 

− system of gaining external marketing 

information 

1712.  система інформаційна − information system 

1713.  система інформаційна 

маркетингова 

− marketing information system 

1714.  система комерційна − commercial system 

1715.  система контрактна − contract system 

1716.  система ліцензійна − license system 

1717.  система маркетингова 

вертикальна 

− vertical marketing system 

1718.  система маркетингова 

вертикальна договірна 

− vertical agreement marketing system 

1719.  система маркетингова 

вертикальна корпоративна 

− corporate vertical marketing system 

1720.  система маркетингова 

вертикальна контрольована 

− controlled vertical marketing system 

1721.  система маркетингової 

інформації 

− marketing information 

1722.  система маркетингу − marketing system 

1723.  система планування 

формалізована 

− formalized planning system 

1724.  система преференцій 

загальна 

− general system of preferences 
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1725.  система резервна 

федеральна 

− Federal Reserve System 

1726.  система сканування 

стратегічної інформації 

− scanning system of strategic 

information 

1727.  система стандартизації 

державна  

− state (national) system of 

standardization 

1728.  система управління − management system, managerial 

system 

1729.  скарбниця державна − treasury 

1730.  скарга касаційна − cassation, appeal 

1731.  служба аудиторська − audit service 

1732.  служба маркетингова − marketing service 

1733.  собівартість гранична − marginal cost 

1734.  собівартість продукції − product (production) cost 

1735.  соло-вексель − promissory note, solo bill 

1736.  сортування − sorting, grading 

1737.  союз митний − customs union 

1738.  спекуляція − speculation, profiteering 

1739.  спекуляція біржова − exchange speculation 

1740.  спекуляція валютна − currency speculation 

1741.  специфікація − specification 

1742.  співробітництво промислове 

компенсаційне 

− industrial compensatory cooperation 

1743.  споживання − consumption 

1744.  споживання особисте − personal (private) consumption 

1745.  споживач − consumer 

1746.  спонсор − sponsor 

1747.  спостереження постійне − permanent control 

1748.  спот − spot 

1749.  спот-промпт − spot prompt 

1750.  спроможність грошей 

купівельна 

− purchasing capacity of money 

1751.  спроможність фірми 

маркетингова 

− marketing potential of the firm 

1752.  стабілізатор автоматичний − automatic stabilizer 

1753.  ставка відсотка − discount rate, interest rate 

1754.  ставка відсотка змінна − flexible (floating) interest rate 

1755.  ставка відсотка негативна − negative interest rate 

1756.  ставка облікова − discount rate 

1757.  ставка облікова офіційна − official discount rate 

1758.  ставка податкова − tax rate, rate of taxation 

1759.  стаг − stag 

1760.  стагнація − stagnation 
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1761.  стагфляйія − stagflation 

1762.  стан на ринку − market situation 

1763.  стандарт товарного руху − sales promotion standard 

1764.  становище на ринку 

пануюче (домінуюче) 
− market dominance 

1765.  статистика банківська − bank statistics 

1766.  статут − regulations, charter, statute 

1767.  стивідор − stevedore 

1768.  стимул податковий − tax incentives, fiscal incentives, tax 

exemption 

1769.  стимулювання збуту − sales promotion, promotional activity 

1770.  стимулювання продажу 

товарів 

− stimulation of trade 

1771.  стокброкер − stockbroker 

1772.  сторно − storno, entry reversing 

1773.  стратегія активного впливу − strategy of active influence 

1774.  стратегія вертикальної 

інтеграції 

− strategy of vertical integration 

1775.  стратегія відносно продукту − product strategy 

1776.  стратегія відносно ринку − market strategy 

1777.  стратегія диверсифікації − strategy of diversification 

1778.  стратегія диференціації − differentiation strategy 

1779.  стратегія диференційованого 

маркетингу 

− strategy of differential marketing 

1780.  стратегія ліквідації бізнесу − business liquidation strategy 

1781.  стратегія маркетингу − marketing strategy 

1782.  стратегія низьких витрат − low expenses strategy 

1783.  стратегія охоплення ринку − strategy of market scope 

1784.  стратегія підтримки ринку 

збуту 

− sales strategy 

1785.  стратегія поступового 

згортання операцій 

− strategy of gradual operation 

curtailment 

1786.  стратегія реактивної 

реалізації 

− strategy of reactive realization 

1787.  стратегія ринкова − market strategy 

1788.  стратегія розроблення 

товарів 

− strategy of product development 

1789.  страхування − insurance 

1790.  страхування авіаційне − insurance against air risks 

1791.  страхування 

автотранспортне 

− motor transport insurance 

1792.  страхування акціонерне − stock insurance 

1793.  страхування вантажів − cargo insurance 



 

53 

1794.  страхування взаємне − mutual insurance 

1795.  страхування від втрат − insurance against losses 

1796.  страхування державне − state insurance 

1797.  страхування кредитів − credit insurance 

1798.  страхування подвійне − double insurance 

1799.  страхування фрахту − freight insurance 

1800.  строк використання кредиту − credit use period 

1801.  строк гарантійний − guarantee (warranty) period 

1802.  строк кредиту − term of credit, credit period 

1803.  строк кредиту повний − full term of credit 

1804.  строк кредиту середній − intermediate term of credit 

1805.  строк подання − representation period 

1806.  строк сплачування кредиту − credit payments period 

1807.  структура експорту та 

імпорту 

− export-import structure 

1808.  структура маркетингу − marketing structure, marketing mix 

1809.  структура просування 

товарів 

− promotion structure 

1810.  ступінь впливу чинника − level of factor 

1811.  стягнення боргів − debt collection 

1812.  субвенція − subvention 

1813.  субсидія − subsidy, subvention 

1814.  субсидія експортна − export subsidy, subsidy on exports 

1815.  суд третейський − arbitration 

1816.  суддя третейський − arbitrator, arbiter 

1817.  сума валова − gross amount, total sum 

1818.  сума викупна − redemption sum 

1819.  сума кредиту − credit sum 

1820.  сума фірмового кредиту − installment sum 

1821.  сфера виробнича − production sphere 

1822.  сума невиробнича − nonproductive sphere 

 

Т 
1823.  таємниця банківська − bank privacy 

1824.  таємниця вкладів − privacy of deposits 

1825.  таємниця фірми − firm secret 

1826.  тайм-чартер − time charter 

1827.  таймшит − time sheet 

1828.  тактика маркетингу − marketing tactics 

1829.  тантьєма − bonus 

1830.  тара − packing, tare 

1831.  тара внутрішня − packing for consumer 
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1832.  тара зовнішня − transportation packing 

1833.  тара споживча − packing for consumer 

1834.  тара транспортна − transportation packing 

1835.  тара-устаткування − packing equipment 

1836.  тариф − tariff, rate 

1837.  тариф митний − customs tariff, duty rate 

1838.  тариф митний подвійний − double customs tariff 

1839.  тариф податковий − rate of taxation 

1840.  тезарвація золота − hoarding of gold 

1841.  тенденція ринку − market trend 

1842.  тендер − tender 

1843.  тендери − international tenders 

1844.  теорія страхового фонду 

амортизаційна 

− amortization theory of insurance fund 

1845.  технологічнсть − technological suitability 

1846.  товар − goods, commodity 

1847.  товар аукціонний − auction goods 

1848.  товар грошовий − money commodity 

1849.  товар ідеальний − ideal goods 

1850.  товар масового попиту − specialty goods, ready-selling lines 

1851.  товар новий − new (novelty) product 

1852.  товар особливого попиту − goods of special demand 

1853.  товар пасивного попиту − goods of passive demand 

1854.  товар підвищеного попиту − specialty goods, ready-selling lines 

1855.  товар повсякденного попиту − immediate consumables 

1856.  товар споживчий − consumer goods 

1857.  товар стратегічний − strategic goods 

1858.  товар тимчасового попиту − non-durable goods 

1859.  товар тривалого 

користування 

− durable goods, durables 

1860.  товар- новинка − new (novelty) product 

1861.  товариство − society, company 

1862.  товариство акціонерне − join-stock company, stock society 

1863.  товариство акціонерно-

командитне 

− join-stock limited partnership 

1864.  товариство анонімне − anonymous society 

1865.  товариство довірче − trust company 

1866.  товариство з обмеженою 

відповідальністю 

− limited liability society 

1867.  товариство змішане − mixed company 

1868.  товариство командитне − commandite, limited partnership 

1869.  товарне виробництво просте − simply commodity production 

1870.  товарообіг − commodity circulation, trade turnover 
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1871.  товарообіг складський − warehouse commodity circulation 

1872.  товарообіг транзитний − transit commodity circulation 

1873.  торг аукціонний − auction 

1874.  торги − tender, bidding, auction 

1875.  торги відкриті − open auction, public auction, open 

tenders 

1876.  торги закриті − auction by tender, negotiated bidding 

1877.  торги міжнародні − international tenders 

1878.  торги невідкриті − reserved auction 

1879.  торги публічні − open auction, public auction, open 

tenders 

1880.  торгівля − trade, commerce 

1881.  торгівля біржова − exchange business 

1882.  торгівля внутрішня − internal (home, domestic) trade 

1883.  торгівля гуртова − wholesale trade 

1884.  торгівля збиткова − trade at loss, unprofitable trade 

1885.  торгівля зовнішня − foreign (external) trade 

1886.  торгівля зустрічна − bilateral trade, balanced trade 

1887.  торгівля ліцензійна − license trade 

1888.  торгівля міжнародна − world trade, international trade 

1889.  «торгівля невидима» − invisible trade 

1890.  торгівля прикордонна − frontier (border) trade 

1891.  торгівля роздрібнена − retail trade 

1892.  транзит − transit 

1893.  трансакція − transaction 

1894.  транспортування товарів − transportation of goods 

1895.  трансферт − transfer 

1896.  трасант − drawer 

1897.  трасат − drawee 

1898.  траст-компанія − trust company 

1899.  трасувати − to draw a bill 

1900.  тратта − bill of exchange, draft 

1901.  тренінг економічний − economic training 

1902.  трест − trust 

1903.  трест банківський − banking trust 

 

У 
1904.  угода (договір) − agreement, contract 

1905.  угода (згода) − agreement 

1906.  угода агентська − agency agreement 

1907.  угода біржова − exchange business, exchange dealing 

1908.  угода бодмерейна − bottomry bond (contract) 
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1909.  угода валютна − currency agreement 

1910.  угода джентльменська − gentlemen’s agreement 

1911.  угода з тарифів і торгівлі 

генеральна 

− General Agreement on Tariffs and 

Trade 

1912.  угода картельна − cartel agreements 

1913.  угода клірингова − currency clearings 

1914.  угода кореспондентська − correspondent agreement 

1915.  угода кредитна − credit agreement (deal) 

1916.  угода ліцензійна − license agreement 

1917.  угода мирова − agreement 

1918.  угода на користь третьої 

особи 

− agreement in favour of the third 

person 

1919.  угода патентно-ліцензійна − patent and license agreement 

1920.  угода платіжна − payments agreements 

1921.  угода товарна міжнародна − international commodity agreements 

1922.  угоди торгівельні і платіжні − trade and payments agreement 

1923.  ультимо − ultimo 

1924.  умови валютно-фінансові 

торговельних операцій 

− currency financial terms of trade 

1925.  умови виплати − terms of payment 

1926.  умови договірні − contract terms 

1927.  умови договору − contract terms 

1928.  умови контрактні − contract terms 

1929.  умови контракту валютні − currency terms of contact 

1930.  умови постачання базисні − basic terms of delivery 

1931.  умови постачання загальні − general conditions of delivery 

1932.  умови розрахунку − terms of payment 

1933.  умови торгівлі − terms of trade 

1934.  унція − ounce 

1935.  управління витратами − cost management 

1936.  управління відхилення − management by exception 

(differences) 

1937.  управління за завданнями − management by objective 

1938.  управління маркетингом − marketing management, marketing 

control 

1939.  управління продукцією − product management 

1940.  управління процесом − management by procedure 

1941.  управління ситуаційне − situation management 

1942.  управління цільове − management by objective 

1943.  управління якістю продукції − product quality control (management) 

1944.  упровадження товару − commodity introduction 

1945.  установа ощадна − saving(s) banks 

1946.  учасник ринку − market participant 
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Ф 
1947.  факсиміле − facsimile 

1948.  факторинг − factoring 

1949.  фактура − invoice, note of charges 

1950.  ФАС − FAS (free alongside ship) 

1951.  фінанси − finance 

1952.  фінанси державні − public finance 

1953.  фінансування бюджетне − budgetary financing 

1954.  фінансування дефіцитне − deficit financing 

1955.  фірма − firm 

1956.  фірма агентська − agency firm, agents 

1957.  фірма брокерська − broker’s firm 

1958.  фірма зовнішньо-

торговельна 

− foreign trade firm 

1959.  фірма промислова − industrial firm 

1960.  фірма торговельна − trade companies 

1961.  фірма транспортна − transport companies 

1962.  фірма транспортно-

експедиторська 

− forwarding companies 

1963.  фішка блакитна − blue chip 

1964.  ФОБ − FOB (free on board) 

1965.  фонд − fund 

1966.  фонд амортизаційний − amortization fund, depreciation fund 

1967.  фонд валютний 

Міжнародний 

− International Monetary Fund 

1968.  фонд викупний − redemption fund, sinking fund 

1969.  фонд пайовий − share fund 

1970.  фонд статутний − authorized (registered) fund 

1971.  фонди − stocks, securities 

1972.  фонди валютного 

регулювання 

− equalization fund, exchange 

stabilization fund 

1973.  фонди виробничі основні − basic production assets 

1974.  фонди не виробничі − non-productive assets 

1975.  фонди основні − basic production assets 

1976.  фонди підприємств валютні − currency fund, currency reserve 

1977.  фонди позабюджетні − extra-budgetary funds 

1978.  фонди ринкові − market funds 

1979.  форвард − forward 

1980.  форма розрахунків 

акредитивна 

− credit settlement form, credit by L/C 

1981.  форма розрахунків акцептна − payment by acceptance 
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1982.  формування попиту − demand making 

1983.  формуляр − form, letter-head 

1984.  форфейтинг − forfeiting 

1985.  франко − free 

1986.  франко-вагон − free on rail 

1987.  франко-завод − free factory, ex mill 

1988.  франко-умова − free 

1989.  франчайза − franchise 

1990.  франшиза − franchise 

1991.  франшиза роздрібнена − retail franchise 

1992.  фрахт − freight 

1993.  фрахтувавння − freightage, affreightment 

 

Ц 
1994.  цедент − cedent 

1995.  цикл життя класу продуктів − product class life cycle 

1996.  цикл продукту життєвий − product life cycle 

1997.  цілі керівництва загальні − general purpose of leadership 

1998.  ціна − price, cost, charge 

1999.  ціна базисна − base price 

2000.  ціна біржова − exchange price, quotation 

2001.  ціна виробництва − production price 

2002.  ціна внутрішньо-фірмова − transfer price 

2003.  ціна гуртова (оптова) − wholesale price 

2004.  ціна гуртова (оптова) 

тимчасова 

− temporary wholesale price 

2005.  ціна демпінгова − dumping price 

2006.  ціна дискримінаційна − discriminatory price 

2007.  ціна довідкова − posted (advertized) price 

2008.  ціна договірна − negotiated price, contract price 

2009.  ціна еластична − flexible price 

2010.  ціна картельна − cartel price 

2011.  ціна КАФ − cost and freight price, price C&F 

2012.  ціна комерційна − commercial prices 

2013.  ціна контрактна − contract price 

2014.  ціна контрактна тверда − firm (fixed) contract price 

2015.  ціна контракту − contract price 

2016.  ціна курсова − exchange price 

2017.  ціна лімітна − limit prices 

2018.  ціна ліцензії − license value 

2019.  ціна монопольна − monopoly price 

2020.  ціна номінальна − nominal cost, nominal (face) value 
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2021.  ціна ноу-гау − know-how value 

2022.  ціна прейскурантна − catalogue price, list price 

2023.  ціна престижна − class (prestigeous) price 

2024.  ціна проникнення на ринок − early-bid price 

2025.  ціна роздрібна − retail (consumer) price 

2026.  ціна роздрібна тимчасова − temporary retail prices 

2027.  ціна рухома − sliding price 

2028.  ціна світова − world prices 

2029.  ціна СІФ − cost, insurance, freight (CIF) price 

2030.  ціна споживача − consumer cost 

2031.  ціна споживча − consumer cost 

2032.  ціна трансферна − transfer price 

2033.  ціна фактурна, вартість 

фактурна 

− invoiced price, invoiced cost 

2034.  ціна ФАС − free alongside ship (FAS) price 

2035.  ціна ФОБ − free on board (FOB) price 

2036.  ціна франко − free price 

2037.  цінний − valuable 

2038.  цінні папери  securities 

2039.  цінності валютні − currency values, currency securities 

2040.  цінності товарно-матеріальні − inventories, inventory holdings 

 

Ч 
2041.  чартер − charter 

2042.  чек − check, cheque 

2043.  чек акцептований − accepted cheque 

2044.  чек іменний − cheque payable to a named person 

2045.  чек ордерний − order cheque 

2046.  чек пред’явницький − bearer check 

2047.  чек розрахунковий − cheque in settlement 

2048.  черговість платежів − payments priority 

2049.  чинники − factors 

2050.  чинники неконтрольовані − uncontrolled factors 

2051.  чинники успіху збуту 

продукції ключові  

− key success factors of marketing 

2052.  член біржі асоційований − associated members of exchange 

 

Ш 
2053.  швидкість дії фактора − speed of actions 

2054.  широта товарної 

номенклатури корпорації 

− corporation’s range of products 
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2055.  штивка − stowage 

2056.  штраф − penalty, fine 

 

Ю 
2057.  юрисдикція адміністративна − administrative jurisdiction 

2058.  юрисконсульт − legal adviser 

 

Я 
2059.  ярмарок − fair 

2060.  якість − quality, grade 
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Додаток А 

LIST OF WEBSITES 

Economics and Ecology: 
www.biodiversityeconomics.org/trade 

www.ag.uiuc.edu/vista/html 

www.ecnc.nl/doc/ecnc 

www.weedbonn.org 

Monetary and Fiscal Policy: 

www.worldbank.org 

www.ecb.int 

www.bankofengland.co.uk 

www.federalreserve.fov 

Economic Development and Cultural Diversity: 

www.gardenswartzrowe.com 

www.sagepub.co.uk 

www.diversityhotwire.com 

Business Ethics: 
www.business-ethics.org 

www.ethics.ubc.ca 

www.condor.depaul.edu/ethics 

International Trade: 
www.ita.doc.gov 

www.intracen.org 

www.census.gov/gov/foreign-trade 

www.uscit.gov 

Globalization: 
www.globalisation.gov.uk 

www.globalreserch.ca 

www.ifg.org 

Labour Relations: 

www.gov.ab 

www.co.alrb 

www.lra.org.uk 

www.labour.gov.sk.ca/relations 

www.nlrb.gov 

www.nilrr.org 

Production and Costs: 
www.swcollege.com/bef/econ-news_y 

www.econ_news_production_costs.html 

www.ic.gv.ca/scdt/bizinvest 

www.anrcatalog.ucdavis.edu 

Accounting: 
www.wiley.com/cda/product 

www.nationalysts.com/who_we_are 

www.marketing_problems_solving_expert.htm 
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www.esomar.nl/directory 

www.gao.gov 

www.accounting.rutgers.edu/raw 

www.accounting.com 

www.accountingweb.co.uk 

Banking: 
www.array.dev.com/commerce/JIBC 

www.patriot.net/bernkopf 

www.thebankingchannel.com 

www.banking.state.pa.us 

Financial Markets and Investments: 

www.siliconaley.com 

www.sreorge.com.au/code/institution 

www.wall-street.com 

www.fmcenter.org/fmc-superpage.asp 

The Role of Government: 

www.rppi.org 

www.researchmatters.harvard.edu 

www.acs.org 

www.nationalacademies.org 
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Додаток Б  

TABLE OF IRREGULAR VERBS 

arise arose arisen піднятися, виникнути 

awake awoke awaked, awoke будити, прокинутися 

be was, were been бути 

bear bore born, borne народжувати 

beat beat beaten бити 

become became become ставати, набувати 

begin began begun починати 

bend bent bent, bended зігнути(ся) 

bite bit bit, bitten кусати 

bleed bled bled кровоточити  

bless blessed blessed, blest благословляти 

blow blew blown дути, дмухати 

break broke broken (з)ламати 

breed bred bred вирощувати 

bring brought brought принести 

broadcast broadcast broadcast розповсюджувати, розкидати 

build built built будувати 

burn burnt, burned burnt, burned палити, горіти  

burst burst burst спалахнути, вибухнути 

buy bought bought придбати, купувати 

can could been able могти, уміти 

catch caught caught ловити, піймати 

choose chose chosen обрати, вибрати 

come came come прийти 

cost cost cost коштувати 

creep crept crept повзти  

cut cut cut різати 

dare durst, dared dared сміти 

deal dealt dealt мати справу 

 dig dug dug копати 

do did done робити 

draw drew drawn малювати, креслити 

dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed мріяти 

drink drank drunk пити  

drive drove driven їхати 

dwell dwelt dwelt мешкати  

eat ate eaten їсти, живитися 

feed fed fed годувати 

feel felt felt відчувати 

fight fought fought битися 

find found found знаходити 
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fly flew flown літати 

forbid forbad, forbade forbidden заборонити 

forget forgot forgotten забувати 

forgive forgave forgiven вибачати 

freeze froze frozen заморожувати, змерзнути 

get got got отримати 

give gave given дати 

go went gone йти, відходити 

grow grew grown зростати 

hang hung hung, hanged висіти, повісити 

have had had мати 

hear heard heard слухати 

hide hid hidden ховати(ся) 

 hit hit hit ударити, влучити 

hold held held тримати 

hurt hurt hurt завдавати болю,пошкоджувати 

keep kept kept зберігати 

kneel knelt, kneeled knelt, kneeled ставати навколішки 

knit knit,  knitted knit, knitted в’язати 

know knew known знати 

lade laded laded, laden відвантажувати 

lay laid laid класти,покласти 

lead led led вести 

lean leant, leaned leant, leaned притулитися, обпертися 

leap leapt, leaped leapt, leaped стрибати 

learn learnt, learned learnt, learned навчати  

leave left left залишати 

lend lent lent позичати 

let let let дозволити, надати 

lie lay lain лежати 

light lit lit освітити 

lose lost lost втрачати 

make made made робити, складати 

may might might могти, мати можливість 

mean meant meant мати на увазі 

met met met зустріти 

mistake mistook mistaken помилятися 

mow mowed mown, mowed косити 

pay paid paid платити, сплачувати 

prove proved proved, proven доводити, виявлятися 

put put put класти 

read read read читати 

rebuild rebuit rebuilt перебудувати 
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remake remade remade переробляти 

ride rode ridden їхати верхи 

ring rang rung дзвонити 

rise rose risen піднятися 

run ran run бігти 

saw sawed sawn, sawed пиляти 

say said said говорити, казати 

see saw seen бачити  

seek sought sought шукати 

sell sold sold продавати 

send sent sent послати 

set set set установлювати  

sew sewed sewed, sewn шити 

shake shook shaken трусити, трясти  

shave shaved shaved, shaven голити(ся) 

shine shone, shined shone, shined світити, сяяти 

shoot shot shot стріляти, давати пагін 

show showed shown, showed показувати 

shut shut shut зачиняти 

sing sang sung співати  

sink sank sunk тонути,поринати 

sit sat sat сидіти 

sleep slept slept спати 

slide slid slid сковзати 

smell smelt, smelled smelt, smelled пахнути, нюхати 

sow sowed sowed, sown сіяти 

speak spoke spoken говорити 

speed sped, speeded sped, speeded прискорювати, поспішати 

spell spelt, spelled spell, spelled писати або читати по літерах 

spend spent spent витрачати 

spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled псувати 

spread spread spread поширитися, розповсюдитися 

stand stood stood стояти 

steal stole stolen украсти 

stick stuck stuck приклеїти, уколоти 

strike struck struck ударяти, бити,страйкувати 

swear swore sworn (по)клястися, присягати 

sweep swept swept мести, промчатися 

swim swam swum плисти 

swing swung swung качатися 

take took taken взяти, брати 

teach taught taught навчати 

tell told told розповідати,сказати 
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think thought thought думати 

throw threw thrown кидати  

undergo underwent undergone проходити, зазнавати 

understand understood understood розуміти 

wake woke woken прокидатися, будити  

wear wore worn носити (одежу) 

wet wet, wetted wet, wetted намочувати, зволожувати 

weep wept wept плакати 

win won won виграти 

write wrote written писати 
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