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Пояснювальна записка

Сучасні світові процесі глобалізації і тенденції економічного розвитку
країн потребують навчання людини впродовж усього життя та спрямовують
на  самоосвіту.  Тому  як  вивчення,  так  і  використовування  іноземних  мов
виходить далеко за межі обов’язкової освіти, потребує вдосконалення рівня
їх упродовж усього життя. Це особливо важливо для України, що активізує
свою  зовнішню  політику  і  розпочала  інтеграцію  в  європейський  освітній
простір.

Метою укладання англо-українського глосарію економічних термінів є
розвиток у студентів професійно-комунікативної іншомовної компетенції на
рівні  В2,  оволодіння  рівнем  знань,  умінь  та  навичок  перекладу,  який
дозволить спеціалісту або науковцю в сфері економіки, перекладу, філології
здійснювати необхідну для нього професійну і ситуативну комунікацію (усну
та письмову), читати та перекладати оригінальні тексти за фахом  з метою
пошуку  і  здобування  інформації  для  наукового  дослідження,  а  також
подальше удосконалення і розвиток знань, умінь і навичок з іноземної мови,
які  одержані  в  різних  видах  мовленнєвої  діяльності  в  обсязі  програми
навчання студента у закладах вищої освіти. 

Обраний  Україною  курс  на  євроатлантичну  інтеграцію,  посилення
міжнародних зв’язків, особливо в економічній сфері, вимагають від сучасної
повноцінно розвинутої людини знання не лише основ економічних знань, а й
англійської  мови.  Необхідність  підготовки  глосарія  зумовлена  часом  та
об’єктивними умовами суспільного  життя  сьогодення.  У глосарії  наведені
найпоширеніші та найуживаніші терміни з економічної теорії,  маркетингу,
логістики,  менеджменту,  бухгалтерського  обліку,  банківської  справи,
грошового обігу, інших наук та напрямків, а також подано їх тлумачення. 

Дидактична  цінність  глосарію  полягає  в  тому,  що  при  роз’ясненні
економічного  змісту  одного  терміну,  наводяться  посилання  й  на  інші
терміни,  що  дозволяє  ширше  охопити  тематичний  зміст  визначеного
напрямку. Словник не містить у собі назв грошових одиниць різних країн
відомих компаній-виробників а також термінів, що характеризують конкретні
галузі виробництва.  Якщо наводяться слова-синоніми, то повне тлумачення
може наводитись лише один раз, в слові, яке розташовано по тексту першим.
Виняток може становити випадок, якщо наведене слово має декілька значень.
У цьому разі його тлумачення може бути наведено далі. В інших випадках
наводиться лише синонімічний ряд та простий переклад терміну

Глосарій  містить  в  собі  слова,  словосполучення  та  абревіатури.
Тлумачення  слів  подаються  у  своєму  оригінальному  вигляді,  без
використання  розмовних,  сленгових  варіантів.  У  більшості  випадків  у
глосарії містяться вислови, що формуються з двох чи більше слів, наводяться
стійкі словосполучення, що використовуються в сучасній діловій мові. Якщо
наведене слово має декілька значень, то першим наводиться його економічне
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значення  або  значення,  більш  наближене  до  економічної  лексики.  У
переважній  більшості  випадків  неекономічні  трактування  термінів  не
подаються. 

Головною  метою  розробки  запропонованого  словника  є  допомога
студентам як у ліпшому засвоєнні економічних знань, так і  у входженні в
глобалізований інформаційний простір. Глосарій можна використовувати як
при вивченні  економічних дисциплін,  так  і  англійської  мови.  Він  стане  в
нагоді  як  студентам економічного  й  бізнесового  спрямувань,  так  і  усім
іншим, а також особам, що бажають розширити коло своїх знань. Глосарій
може  бути  корисним  при  підготовці  до  екзаменів,  заліків,  контрольних,
самостійних та лабораторних робіт, а також при закріпленні отриманих під
час навчального процесу знань. 
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A

Ability-to-pay – платоспроможність;
 an entity’s ability to meet its long-term obligations;
 здатність  суб’єкта  економічної  діяльності  погашати  свої

довготермінові зобов’язання.

Abundance – достаток, багатство, надлишок;
 the difference between the price the consumer was willing to pay for the

product and the one he actually paid when buying it. In other words, it is the
consumer’s gain from the purchase due to the excess of the usefulness of the
purchased goods over the price;

 різниця  між ціною,  яку  споживач  готовий був заплатити  за  товар,  і
ціною, яку він дійсно платить при покупці. Іншими словами це виграш
споживача  при  покупці  через  перевищення  корисності  товару,  що
купується, над ціною.

AC (див. average cost). 

A/c (див. account). 

Account – рахунок;
 is a way of grouping economically homogeneous assets of the enterprise,

sources of their formation and economic processes and current reflection of
transactions with them;

 це  спосіб  групування  економічно-однорідних  активів  підприємства,
джерел  їх  формування  та  господарських  процесів  і  поточного
відображення операцій з ними.

Account – 1) рахунок (банківський, поточний); 
2)  розрахунок;  підрахунок;  лік  money  of  account  –  розрахунки,  звітність;
зведення; 
3) кредит за відкритим рахунком (у магазині); 
4) звіт; доповідь, повідомлення; 
5) зведення (даних);
6) вигода, користь;
7) (будь-який) замовник, покупець, клієнт;

 account card – кредитна картка;
 outstanding account – несплачений рахунок;
 to settle / pay an account – сплатити рахунок; 
 credit account, charge account – кредитний рахунок;
 Can you charge / put this to my account please? –  Запишіть це на мій

рахурок, будь ласка.
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Account day – розрахунковий день;
 the  day  on  which  deliveries  and  payments  relating  to  transactions  made

during the preceding account are made (on the London Stock Exchange);
 третій  і  останній  із  днів  розрахункового  періоду,  коли  виконується

поставка  паперів  і  сплата  по  операціям  за  минулу  половину  місяця
(наприклад, на Лондонській фондовій біржі). 

Advance report account (див. account ) – авансовий звіт;
 report  of  the  reporting  person  on  the  form of  the  standard  form on  the

spending of the money given to him in advance (in advance) by the legal
entity for the execution of a certain power of attorney;

 звіт  підзвітної  особи на бланку типової  форми про витрачені  гроші,
видані наперед (авансом) юридичною особою для виконання певного
службового доручення.

Accountant – бухгалтер;
 is  a  specialist  in  accounting,  that  is,  accounting.  The  main  task  of  the

accountant  is  to  monitor  the  financial  and  material  condition  of  the
enterprise or organization;

 це фахівець у сфері бухгалтерії, тобто бухгалтерського обліку. Основне
завдання бухгалтера – стежити за фінансовим та матеріальним станом
підприємства або організації.

Accountant profit – прибуток бухгалтера;
 profit from business activities, calculated on the accounting documentation

without  taking  into  account  the  documented  costs  of  the  entrepreneur
himself, including lost claim;

 прибуток  від  підприємницької  діяльності,  обчислений  за
бухгалтерською  документацією  без  урахування  документально
незафіксованих витрат самого підприємця, зокрема і втраченого зиску.

Accounting – бухгалтерський облік;
 the  process  of  discovering,  measuring,  registering,  accumulating,

generalizing, storing and transmitting information about the activity of the
enterprise to external and internal users for decision making;

 процес  виявлення,  вимірювання,  реєстрації,  накопичення,
узагальнення,  зберігання  та  передачі  інформації  про  діяльність
підприємства  зовнішнім  та  внутрішнім  користувачам  для  прийняття
рішень.

Accretio – приріст, накопичення;
 the practice of collecting and retaining resources in quantities greater than

necessary for direct use;
7



 практика зібрання та утримання ресурсів  у  кількостях,  більших,  ніж
необхідно для безпосереднього використання.

Accretion to the capital – приріст вартості капіталу;
 represents  the price  that  an enterprise  pays  for  attracting  it  from various

sources.  The concept  of  such  an  assessment  proceeds  from the  fact  that
capital,  as  one  of  the  important  factors  of  production,  has,  like  its  other
factors,  a certain value that  shapes the level  of operating and investment
costs of the enterprise;

 ціна, яку підприємство платить за залучення капіталу із різних джерел.
Капітал як один із важливих факторів виробництва має, як і інші його
фактори,  певну  вартість,  що  формує  рівень  операційних  та
інвестиційних витрат підприємства.

Accrued interest – нараховані відсотки;
 payment  made  by  the  borrower  in  favour  of  the  lender  in  the  form  of

payment for the use of funds or property for a fixed term;
 платіж,  що  здійснюється  позичальником  на  користь  кредитора  у

вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів
або майна.

Adjust – регулювати, корегувати;
 alter  or  move  (something)  slightly  in  order  to  achieve  the  desired  fit,

appearance, or result;
 змінювати,  переміщати  щось  у  незначній  мірі  з  метою  досягнення

бажаної форми, вигляду, результату.

Adjustable pegs – підтримка валютних курсів;
 is an exchange rate policy in which a currency is pegged or fixed to a major

currency but can be readjusted to account for changing market conditions;
 форма  валютного  курсу,  при  якому  курс  національної  валюти

зафіксований  по  відношенню  до  іноземної  валюти,  періодично
корегується у відповідності до встановлених критеріїв.  

Adjusting entries – регулюючі записи;
 an estimate of the cost of the entry in the ledger;
 оцінка вартості за записом у бухгалтерській книзі.

Administrating – адміністрування;
 management activities of officials with clearly regulated functions; ability to

practically  organize  executive  and  administrative  activities;  management
style in which the activity focuses on procedures and control of the proper
execution of orders;
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 управлінська діяльність посадових осіб,  що має чітко регламентовані
функції;  уміння практично організувати виконавчо-розпорядчу та
виробничу діяльність;  стиль управління,  за якого діяльність
фокусується на процедурах і контролі правильного виконання
розпоряджень.

Administrating  accounting  –  оперативний  облік,  пов’язаний  з  потребами
управління;

 a process  that  is  the  observation  and  recording  of  certain  financial  and
economic events with the ultimate goal of prompt day-to-day management;

 процес,  що являє собою спостереження і реєстрацію певних подій
фінансової та господарської діяльності з кінцевою ціллю оперативного
щоденного керівництва нею.

Advance report account (див. account ) – авансовий звіт.

Affidavit – письмове твердження;
 a written statement confirmed by oath or affirmation, for use as evidence in

court;
 афідевіт, письмове показання, підтверджене присягою або урочистою

заявою.

Affiliate [ə'fɪlɪeɪt] – філіал, відділення;
 an organization officially attached to a larger body.
 місцеве відділення великої установи,  закладу,  підприємства,

організації, що має деяку самостійність.

Affiliated members – філіали;
 a subdivision  of  a  legal  entity  that  is  outside  its  location  and  produces

products, performs work or operations, provides services on behalf of a legal
entity, or performs representation and protection of interests of a legal entity;

 підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням
та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від
імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи.

Affluence – достаток;
 lack of need, material security;
 відсутність нужди, матеріальна забезпеченість.

Agentical operations – агентські операції;
 trade and intermediary activities for the provision of certain services related

to  the  purchase  and  sale  of  goods,  securities,  real  estate,  which  are
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performed on behalf of one principal (agent) on behalf of the principal and
on behalf of the principal;

 торговельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов’язаних із
купівлею-продажем  товарів,  цінних  паперів,  нерухомості,  які
здійснюються  за  дорученням  однієї  сторони  (принципала)  іншою
стороною (агентом) від імені й коштом принципала.

Aggregate demand – сукупний попит;
 the volume of production of goods that consumers are willing to collectively

purchase at the current price level;
 обсяг виробництва товарів, що споживачі готові колективно придбати

при існуючому рівні цін.

Aggregate expenditures – загальні (сукупні) витрати;
 the total amount of expenditures of all buyers on final goods and services

produced by the national economy;
 загальна  сума  видатків  усіх  покупців  на  кінцеві  товари  та  послуги,

вироблені національною економікою.

Aggregate supply – сукупна пропозиція;
 the total number of goods and services that can be produced and offered for

sale according to the current price level;
 загальна  кількість  товарів  і  послуг,  яка  може  бути  вироблена  і

запропонована до продажу згідно з рівнем цін, що склався.

Agiotage – ажіотаж;
 speculative  fervor  in  the  markets,  the  stock  market,  caused  by  the

unexpected,  sharp,  usually  artificially  created  change  in  the  price  of
securities or commodity prices;

 спекулятивна  гарячка  на  ринках,  біржі,  викликана  несподіваним,
різким, зазвичай штучно створеною зміною курсу коштовних паперів
або цін на товари.

Allocation – відрахування;
 various  payments,  expenses  incurred  by  the  company,  firm  for  social

insurance against profit in the reserve fund;
 різноманітні платежі,  витрати,  які здійснює підприємство,  фірма на

соціальне страхування від прибутку в резервний фонд.

Allocative factor – фактор розподілу;
 the  ability  of  the  economy  to  redistribute  resources  in  order  to  achieve

economic growth that provides the supply factor;
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 здатність  економіки  перерозподіляти  ресурси  з  метою  досягнення
величини  економічного  росту,  що  дозволяє  забезпечити  фактор
пропозиції.

Alternative value – альтернативна вартість;
 the best value of the lost as a result of choosing a particular alternative. It

also  has  names  –  alternative  costs,  hidden  costs,  external  costs.  In
production, it can be defined as the amount of other goods that have to be
sacrificed  (to  reduce  its  production)  to  increase  the  production  of  that
product;

 найкраща  вартість  з  втрачених  в  результаті  вибору  конкретного
альтернативного варіанту. Також має назви – альтернативні витрати,
приховані  витрати,  зовнішні  витрати.  При  виробництві  може  бути
визначено  як  кількість  іншого  товару,  яким  доводиться  жертвувати
(зменшувати його  виробництво)  для збільшення виробництва даного
товару.

Amortization – амортизація;
 is  the  systematic  distribution  of  the  value  of  non-current  assets  that  is

depreciated (initial minus liquidation value) over the useful life (operation);
 це систематичний розподіл вартості необоротних активів,  що

експлуатується (первісна мінус ліквідаційна вартість) упродовж строку
їх корисного використання (експлуатації).

Annuity – (щорічна) рента;
 regular income from land (and other natural resources), property, or capital

that does not require entrepreneurial effort from the recipient;
 регулярно отримуваний дохід від землі (та інших природних багатств),

майна чи капіталу, який не потребує від отримувача підприємницьких
зусиль.

Anticipated inflation – очікувана інфляція;
 predicting possible price increases in the next few years (preferably up to 5

years).
 передбачення  можливого  зростання  цін  у  наступні  кілька  років

(переважно до 5 років).

Anticrisis management – антикризове управління;
 is a type of management, which is a system of methods and principles for

the development and implementation of specific management actions for the
prediction of crises and phenomena and their elimination;

 це тип управління,  що являє собою систему методів і принципів
розроблення й реалізації специфічних управлінських дій щодо
прогнозування кризових ситуацій та явищ і усунення їх.
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Assess –  визначати  розмір  податку  або  штрафу;  оцінювати  майно  для
оподаткування;  обкладати  податком  або  штрафувати;  визначати  розмір
збитку оцінювати майно;

 examination  aimed  at  establishing  the  monetary  value  of  the  property.
Setting  the  price  of  any  property  by  examination.  This  assessment  is
generally  performed for  the tax office,  insurance payments or  real  estate
transactions;

 експертиза,  що  має  на  меті  встановлення  грошової  вартості  майна.
Встановлення ціни на будь-яке майно шляхом експертизи. Таку оцінку,
в  основному,  здійснюють  для  податкової  служби,  страхових
розрахунків чи операцій з нерухомістю.

Assessment – оподаткування;
 legislatively regulated process of establishing and withholding taxes in the

country,  determining  their  amounts  and  rates,  the  respective  objects  and
range  of  legal  and  natural  persons  subject  to  taxation,  as  well  as  the
procedure for paying taxes;

 законодавчо врегульований процес встановлення та утримання
податків у країні,  визначення їхніх розмірів і ставок,  відповідних
об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб,  що підлягають
оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

Assets – активи;
 resources controlled by the enterprise as a result of past events, the use of

which is expected to lead to future economic benefits;
 ресурси,  контрольовані  підприємством  у  результаті  минулих  подій,

використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних
вигод у майбутньому.

Capital assets – основний капітал;
 part  of  productive  capital,  which is  fully  and repeatedly  involved in  the

production of goods, transfers its value to the new product in parts (as wear
and tear);

 частина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь
у  виробництві  товару,  переносить  свою  вартість  на  новий  продукт
частинами (у міру зношення).

Circulating assets – оборотні кошти;
 is the sum of the enterprise's funds needed to form and ensure the circulation

of production circulating and circulation funds;
 це сукупність грошових коштів підприємства,  необхідних для

формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів
та фондів обігу.

12



Association – об’єднання;
 a group of people organized for a joint purpose;
 об’єднання осіб чи установ одного роду діяльності.

Assortment of goods – асортимент товарів;
 is the selection or collection of a variety of goods, combined by a particular

consumer, trade or production characteristic;
 це підбір або набір різноманітних товарів,  об’єднаних певною

споживчою, торговою або виробничою ознакою.

ATR (див. average tax rate).

Auction – аукціон;
 is  a specialized event  intended for  the public purchase or  sale  of  certain

goods, securities, shares in enterprises and other objects, works of art;
 спеціалізований захід,  яке призначається для публічної закупівлі або

продажу певних товарів, цінних паперів, акцій на підприємства та інші
об’єкти, творів мистецтва.

Auctioneer – аукціоніст;
 the auctioneer represents the auction organizers whose economic interest is

to obtain the maximum price from the goods sold;
 аукціоніст на аукціоні  представляє  організаторів торгів,  економічний

інтерес  яких  полягає  в  одержанні  максимальної  ціни  від  проданих
товарів.

Audit – аналіз господарської діяльності, перевірка;
 comprehensive  study  of  the  results  of  the  practical  work  of  enterprises

(firms) for a certain period, evaluation of the effectiveness of activities to
identify  reserves  and  determine  the  ways  of  activity  and  provide  the
necessary information for the operational management of various branches
of activity, obtaining the envisaged plan (business plan) indicators;

 комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств
(фірм)  за певний період,  оцінка ефективності діяльності з метою
виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання
необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками
діяльності,  одержання передбачених планом (бізнес-планом)
показників.

Average – індекс курсів;
 stock index used  for  analysis  of  state  and tendencies  of  development  of

market; 
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 фондовий індекс,  що розраховується виходячи з середньовиваженого
курсу визначеної корзини цінних паперів;  використовується для
аналізу стану і тенденцій розвитку ринку. 

Average cost – середня вартість; середні витрати;
 average cost or unit cost is equal to total cost (TC) divided by the number of

units  of  a  good produced (the output  Q):  It  is  also  equal  to  the  sum of
average variable costs (total variable costs divided by Q) and average fixed
costs (total fixed costs divided by Q);

 cередня вартість акцій підприємства або паїв взаємофонда, придбаних
у різний час по різній ціні; 

 загальні  витрати,  поділені  на  кількість  виробленої  (придбаної)
продукції;  розрізняють  середні  загальні  витрати,  середні  постійні
витрати та середні змінні витрати. 

Average fixed cost – середня фіксована вартість;
 is the fixed costs of production (FC) divided by the quantity (Q) of output

produced;
 загальні  постійні  витрати,  поділені  на  загальну  кількість  одиниць

виготовленої продукції. 

Average incomes – середній прибуток;
 equal (equivalent) return on equal capital invested in different industries and

industries. Formed in the process of cross-industry competition;
 рівний (рівнозначний) прибуток на однакові капітали, вкладені в різні

галузі  і  сфери  виробництва.  Утворюється  в  процесі  міжгалузевої
конкуренції.

Average revenue – середній дохід;
 characterizes the level of profitability of one unit of production and is equal

to the price of the goods;
 характеризує рівень дохідності однієї одиниці продукції і дорівнює ціні

товару.

Average tax rate (ATR) – середня ставка оподаткування; 
ATR = T/Y;

 is  the tax rate you pay when you add all  sources of  taxable income and
divide that number into the amount of taxes you owe;

 це  відношення  обсягу  податків  (Т)  до  величини  доходу  (Y),  який
оподатковується.

Average total cost – середня загальна вартість;
 the sum of all of the production costs divided by the number of units that are

produced;
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 сума  постійних  і  змінних  витрат,  поділених на  загальну  кількість
одиниць виготовленої продукції.  

Average variable cost – середня зміна вартість;
 is a firm’s variable costs (labour, electricity, etc.) divided by the quantity of

output produced;
 загальні  змінні  витрати,  поділені  на  загальну  кількість  одиниць

виробленої продукції. 

Average revenue – середня виручка (виторг);
 is the monetary income from the sale of products on the market. Revenue

presented as a result of all the firm’s activities over a period of time is the
firm’s gross revenue;

 це грошове надходження від реалізації  продукції на ринку. Виручка,
представлена як результат всієї діяльності фірми за певний період часу,
є валовий дохід фірми.

Autonomous tariff – автономний тариф;
 a type  of  customs  tariff  that  is  characterized  by  higher  rates  than  the

contractual tariff;
 вид  митного  тарифу,  для  якого  характерні  вищі  ставки  порівняно  з

договірним тарифом.

B

Balance – сальдо,стан рахунку;
 the difference between revenue and expense over time;
 різниця між надходженнями і витратами за певний проміжок часу.

Balance book (account book, ledger) – бухгалтерська балансова (конторська,
розрахункова) книга;

 a book in which accounts are kept (ledger – a book or other collection of
financial accounts);

 у сучасному світі бухгалтерська книга може бути у вигляді картотеки
або даних внесених у комп’ютер. Це документ містить відомості про
статті витрат і доходів.

Balance of national economy – баланс національної економіки;
 in the study of the national economy, ‘balance’ refers to an operation in

statistics which has the aim of portraying the reproduction of the national
economy in specific conditions;

 статистичні  данні,  що  мають  на  меті  відображення  національної
економіки за певних умов.
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Balance of payments – платіжний баланс;
 the ratio between the amount of cash received by a country from abroad and

the  amount  of  payments  abroad  over  a  period  (year,  quarter,  month).
Balance of payments for a certain period (month, quarter, year) is made on
the basis of statistical indicators on the foreign economic activity carried out
during  this  period,  and  allows  to  analyze  changes  in  the  country's
international economic relations, the extent and nature of its participation in
the world economy;

 співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною
з-за  кордону,  і  сумою платежів за  кордон протягом певного періоду
(рік,  квартал,  місяць).  Платіжний  баланс  на  певний  період  (місяць,
квартал,  рік)  складається  на  основі  статистичних  показників  про
здійснену за цей період зовнішньоекономічну діяльність, та дає змогу
аналізувати  зміни  в  міжнародних  економічних  зв’язках  країни,
масштабах і характері її участі у світовому господарстві.

Balance of payments deficit – дефіцит платіжного балансу;
 is  a  macroeconomic  indicator  in  situations  where  the  total  net  foreign

exchange  inflows  to  the  current  account  and  the  account  of  capital
movements to the country are negative. This may be the result of the central
bank selling the foreign currency from its reserves to cover the net needs of
domestic residents in foreign currency;

 це макроекономічний показник за ситуації,  коли сумарні чисті
надходження іноземної валюти на поточний рахунок і рахунок руху
капіталів у країну є від’ємними.  Це може бути результатом продажу
центральним банком іноземної валюти зі своїх резервів для покриття
чистих потреб вітчизняних резидентів в іноземній валюті.

Balance sheet – балансовий звіт;
 consolidated statement of assets, liabilities and net worth of the firm's equity

for a certain period, the balance sheet of the firm;
 зведений звіт  про активи,  пасиви і  чисту вартість  власного капіталу

фірми за певний період, бухгалтерський баланс фірми.

Bank – банк;
 a financial institution that performs cash settlements, accumulates cash and

other  valuables,  provides  loans,  and  provides  other  financial  transaction
services;

 кредитно-фінансова установа,  яка здійснює грошові розрахунки,
акумулює грошові кошти та інші цінності,  надає кредити та здійснює
інші послуги за фінансовими операціями.

Banking – банківська справа;
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 part  of  the  economy  that  focuses  on  the  structure  and  processes  in  the
banking (financial) sphere. The main subject of banking is a bank, which is,
above all, a financial intermediary between the lender and the borrower. It
may also provide other financial transaction services to individuals and legal
entities;

 частина економіки, що концентрує свою увагу на структуру та процеси
в  банківській  (фінансовій)  сфері.  Головним  суб’єктом  банківської
справи  є  банк,  який  є,  насамперед,  фінансовим  посередником  між
позикодавцем  та  позичальником.  Він  також  може  здійснювати  інші
послуги по фінансових операціях для фізичних та юридичних осіб.

Bank accommodation – банкова позика;
 transfer of assets in cash or in kind for a specified time;
 передача  активів  у  грошовій  або  натуральній  формі  на  певний

обумовлений час.

Bank failure – банкрутство банку;
 a process in which an individual or organization that is unable to settle with

creditors is,  by court  judgment,  distributed to the creditors in accordance
with the lawful order of payment of debts to creditors, such as taxes and
salaries for employees of the bankrupt organization;

 процес,  у якому індивід чи організація,  нездатна розрахуватися із
кредиторами,  за рішенням суду майно боржника розподіляється між
кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати
боргів кредиторам,  таких як податки і заробітна плата працівникам
організації-банкрута.

Bank rate – ставка банка;
 is the interest rate at which the central bank of Ukraine lends to commercial

banks;
 це процентна ставка, під яку центральний банк України надає кредити

комерційним банкам.

Bank statement – виписка з банківського рахунку;
 a printed record of the balance in a bank account and the amounts that have

been paid into it and withdrawn from it, issued periodically to the holder of
the account;

 документ,  що  видається  клієнту  банку  з  інформацією  про  виплати,
надходження,  а  також  про  залишок  коштів  на  початок  та  кінець
періоду. 

Bank transfer – банківський переказ;
 ordering one bank to another to pay the amount of money specified in the

order to any person (organization);
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 доручення  одного  банку  іншому  про  виплату  суми  коштів,  що
зазначена у дорученні, будь-якій особі (організації).

Bankers bank – банк банків; 
 realization of loans and settlement payment transactions between banks; the

function  of  servicing  the  state  budget,  preserving the  country's  gold  and
currency reserves and executing settlement operations for the government;
function of monetary regulation of the economy;

 реалізація позик і здійснення розрахункових платіжних операцій між
банками;  функцію по обслуговуванню державного бюджету,
збереження золотовалютних резервів країни та виконання
розрахункових операцій для уряду;  функція кредитно-грошового
регулювання економіки.

Bankrupt – банкрут;
 a debtor whose failure to fulfill his monetary obligations is established by a

commercial court;
 боржник,  неспроможність  якого  виконати  свої  грошові  зобов’язання

встановлена господарським судом.

Bargain – торгуватися;
 to negotiate a price during the purchase and sale, the conclusion of a trade or

other agreement, to achieve mutual concessions;
 домовлятися про ціну під час купівлі та продажу, укладання торгової

або іншої угоди, добиватися взаємних поступок.

Bargaining – ведення переговорів, укладання угоди, торг;
 the  agreement  of  individuals  and  organizations  to  establish,  modify  or

terminate civil rights or obligations;
 домовленість громадян і організацій стосовно встановлення, зміни або

припинення цивільних прав або обов’язків.

Barter – міняти, обмінювати;
 by giving away, getting something instead;
 віддаючи, отримувати натомість що-небудь.

Barter trade – бартерна торгівля;
 the ownership of the goods is transferred without payment in cash, that is,

one  or  more  goods  are  exchanged  for  an  equivalent  quantity  of  another
product;

 право  власності  на  товар  передається  без  платежу  грошима,  тобто
здійснюється обмін одного чи кількох товарів на еквівалентну кількість
іншого товару.
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Base year – базовий рік;
 the  year  prior  to  the  year  for  which  the  regulatory  characteristics  of

technological energy costs are being developed and for which the electricity
balance structure is used as a forecast for the current year;

 рік,  попередній  до  року,  для  якого  розробляється  нормативна
характеристика  технологічних  витрат  електроенергії  та  за  який
використовується  структура  балансу  електроенергії  як  прогнозна  на
поточний рік.

Benefit in kind – додатковий прибуток;
 is the amount of money received from the sale of additional products;
 це  сума  коштів,  отриманих  від  реалізації  додатково  виробленої

продукції.

Benefit – вигода;
 the potential for the entity to obtain cash from the use of assets;
 потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від

використання активів.

Benefit-cost analysis – аналіз витрат і вигод;
 an investment project valuation method that takes into account all the social

and financial costs and benefits associated with the project.
 метод оцінки інвестиційного проекту,  при якому враховуються всі

соціальні і фінансові витрати і вигоди, пов’язані з проектом.

Bill – банкнота, вексель;
 a currency made of paper or plastic, usually rectangular in shape. Banknotes

are credit signs of money or termless liabilities of an issue bank;
 грошовий  знак,  виготовлений  з  паперу  або  пластику,  зазвичай

прямокутної форми. Банкноти являють собою кредитні знаки грошей
чи безтермінові грошові зобов’язання емісійного банку.

Bill of credit – акредитив;
 the  document  certifying  the  rights  of  the  person  in  whose  name  it  was

issued, to obtain in the credit institution specified in the letter of credit. The
letter of credit is paid by the credit institution at the place of presentation of
the letter of credit at the expense of the amount of money deposited into the
savings bank or withdrawn from the account of its owner, or according to an
agreement between banks;

 документ, що засвідчує права особи, на ім’я якої його видано, отримати
в кредитній установі зазначену в акредитиві суму. Оплата акредитиву
здійснюється  кредитною  установою  в  місці  пред’явлення  його  за
рахунок  грошової  суми,  яку  внесено  до  ощадної  каси  або  знято  з
рахунку його власника, або згідно з договором між банками.
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Bill of sale – купюра;
 a separate unit of a security (bonds, currency) of par value;
 окрема одиниця цінного паперу (облігації, грошового знаку) визначеної

номінальної вартості.

Bill of siglt – вексель;
 is a security that certifies the unconditional monetary obligation of the bill-

holder to pay a certain amount of money to the holder of the bill (the bill-
holder) upon maturity;

 це цінний папір,  який засвідчує безумовне грошове зобов’язання
векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошей
власникові векселя (векселедержателю).

Board lot (round lot) – акції на продаж, стандартна вгода, повний (щорічний)
лот, одиниця угод на фондовій біржі;

 is a standardized number of shares defined by a stock exchange as a trading
unit. In most cases, this means 100 shares;

 партія цінних паперів, що є одиницею для укладання угод на фондовій
біржі. 

Bond rate – курс облігацій; 
 the price at which the bonds of government loans are sold and bought;
 ціна, по якій продаються і купуються облігації державних позик.

Bond – облігації;
 is one of the types of debt securities confirming the presence of the accounts

receivable  relationship  between  the  issuer  and  the  bond holder.  In  these
relationships, the issuer is the borrower of money and the holder of the bond
is the lender;

 це один з видів боргових цінних паперів, що підтверджують наявність
кредиторсько-дебіторських взаємовідносин між емітентом і власником
облігацій. У цих взаєминах емітент є позичальником грошей, а власник
облігації – кредитором.

Bonded warehouse – митний склад;
 is a building or other secured area in which dutiable goods may be stored,

manipulated, or undergo manufacturing operations without payment of duty;
 склад  тимчасового  утримування,  на  якому  товари  зберігаються,

оброблюються  або  підлягають  різним  видам  обробки  без
оподаткування з боку держави. 

Bonus – бонус;

20



 these are conventional units that are credited to your Bonus Card after every
purchase in the store line. These are points that you can pay for goods in the
store line;

 це умовні одиниці, які нараховуються на бонусну карту після кожної
покупки в лінії  магазинів,  це бали, якими можна розраховуватись за
товари у мережі магазинів.

Book-keeper – бухгалтер;
 is  a  specialist  in  accounting,  that  is,  accounting.  The  main  task  of  the

accountant  is  to  monitor  the  financial  and  material  condition  of  the
enterprise or organization;

 це фахівець у сфері бухгалтерії,  бухгалтерського обліку.  Основне
завдання бухгалтера – стежити за фінансовим та матеріальним станом
підприємства або організації.

Book-keeping – бухгалтерія;
 structural unit of an entity that is designated for accounting. The accounting

department  provides relevant  users,  first  and foremost  management,  with
complete  and  impartial  information  on  the  financial  position,  results  of
operations and cash of the enterprise;

 структурний підрозділ суб’єкта господарювання, що призначений для
ведення  бухгалтерського  обліку.  Бухгалтерія  забезпечує  відповідних
користувачів,  в першу чергу керівництво, повною та неупередженою
інформацією  про  фінансове  становище,  результати  діяльності  та
грошових коштів підприємства.

Borrowed finances – залучені кошти;
 funds,  directly  or  indirectly  received on a  reverse  basis  from individuals

and / or legal entities, received balances of financial assets that have arisen
as a result of ordinary business activities in the interests of those persons.
Funds raised do not include funds received in the form of contributions to
the capital  of  a  credit  institution,  including subordinated capital  received
from credit institutions under credit agreements, as well as funds received
from  local  and  state  budgets  by  financial  institutions  –  legal  entities
governed by public law;

 кошти,  прямо або опосередковано отримані  від фізичних осіб та/або
юридичних осіб, а також надлишки фінансових активів, які виникли в
результаті  здійснення звичайної  господарської  діяльності  в  інтересах
цих осіб. До залучених коштів не належать кошти, отримані у вигляді
внесків до капіталу кредитної установи, у тому числі субординований
капітал, отримані від кредитних установ за кредитними договорами, а
також кошти, отримані з місцевих та державних бюджетів фінансовими
установами – юридичними особами публічного права
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Borrowing needs – потреби в запозиченні;
 the indicator characterizing the change in the amount of deposit operations

in commercial banks; 
 показник,  що  характеризує  зміни  об’єму  депозитних  операцій

комерційних банків. 

Branch – відділення;
 a structural  subdivision  of  an  enterprise  or  workshop  containing  several

production  sites  occupies  a  separate  area  and  carries  out  a  share  of  the
manufacturing process for the reprocessing of the object of labor;

 структурний підрозділ підприємства чи цеху,  що містить декілька
виробничих дільниць,  займає відокремлену територію та здійснює
частку виробничого процесу з перероблення предмета праці.

Brand – бренд;
 a set of concepts that summarize people's perceptions of a product, service,

company, or person. It is widely used in marketing and advertising, but it is
a financial concept;

 комплекс  понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний
товар, послугу, компанію або особистість. Широко використовується в
маркетингу та рекламі, проте є фінансовим поняттям.

Brand name – торгова марка; 
 a mark by which the goods and services of one person differ from the goods

and services of others. Such designations can be words, numbers, pictorial
elements, color combinations;

 позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються
від товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути
слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Brokerage – брокерські операції;
 the conclusion by the securities trader of civil contracts (in particular on the

basis of commission agreements, warrants) concerning securities and other
financial instruments on his own behalf (on behalf of another person), on the
warrant and at the expense of another person;

 укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів
(зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів
та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої
особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Bucket shop – незаконна фірма;
 an unauthorized office for speculating in stocks or currency using the funds

of unwitting investors; 
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 нелегальна  біржова  контора,  у  якій  ведеться  спекулятивна  гра  з
використанням коштів неуповноважених інвесторів.

Budgeted cost – бюджетні витрати;
 these are funds allocated for the implementation of programs and measures

provided for in the relevant budget, except for the payment of the principal
amount of the debt and the repayment of excess amounts paid to the budget;

 це  кошти,  що  спрямовуються  на  здійснення  програм  та  заходів,
передбачених  відповідним  бюджетом,  за  винятком  коштів  на
погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до
бюджету сум.

Burden – накладні витрати;
 these  costs  are  not  directly  related  to  the  technological  process  of

manufacturing  products,  but  are  formed  under  the  influence  of  certain
working conditions for the organization, management and maintenance of
production;

 це витрати непов’язані безпосередньо з технологічним процесом на
виготовлення продукції,  а утворюються під впливом певних умов
роботи з організації, управління та обслуговування виробництва.

Business cycle – діловий цикл;
 these are periodic fluctuations in the level of business activity, which are

manifested  in  the  growth  (reduction)  of  national  production  (real  GDP),
employment levels, inflation and income;

 це періодичні коливання рівня ділової активності,  що проявляються в
зростанні (скороченні)  обсягів національного виробництва (реального
ВВП), рівнів зайнятості, інфляції та доходів.

Business entities – господарюючі суб’єкти;
 legal entities irrespective of the organizational and legal form, their separate

divisions,  which do not  have the  status  of  legal  entity,  natural  persons  -
citizens  of  Ukraine,  foreigners  and stateless  persons  who are  subjects  of
business  activity,  as  well  as  permanent  representations  of  non-residents,
through which are wholly or partly engaged in entrepreneurial activity, if
such entities are involved in the formation, distribution, possession, use and
disposal  of  state-owned  assets,  and  use  the  funds  that  are  provided  in
connection  with the  privileges  for  payments  to  the  budgets  or  state  trust
funds and credits obtained under the guarantees of the Cabinet of Ministers
of  Ukraine,  except  for  foreign  diplomatic  missions,  consular  offices,
representations  of  international  organizations  located  on  the  territory  of
Ukraine,  as well as  representations of  non-residents  who are not conduct
business activities;
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 юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми
власності, їх відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної
особи,  фізичні особи –  громадяни України,  іноземці та особи без
громадянства,  які є суб’єктами підприємницької діяльності,  а також
постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково
здійснюється підприємницька діяльність,  якщо такі суб’єкти беруть
участь у формуванні, розподілі,  володінні, використанні та відчуженні
активів,  що належать державі,  а також використовують кошти,  що
залишаються у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів
чи державних цільових фондів та кредитів,  отриманих під гарантії
Кабінету Міністрів України,  за винятком розташованих на території
України іноземних дипломатичних представництв,  консульських
установ,  представництв міжнародних організацій,  а також
представництв нерезидентів,  які не провадять підприємницької
діяльності.

Business plan – бізнес план;
 this is the feasibility study of the activity of enterprises in market conditions,

the program of its activity; it characterizes the model of the enterprise in the
future. It is made for an existing enterprise, a new activity or product, for a
new enterprise.  He needs  a company leader,  shareholders,  investors.  The
business plan is more often drawn up for  a year,  two years,  rarely for  a
longer period;

 це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у
ринкових умовах,  програма його діяльності;  він характеризує модель
підприємства в майбутньому.  Він  складається  для  діючого
підприємства,  нового  виду  діяльності  або  продукції,  для  нового
підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам.
Бізнес-план частіше складається  на рік,  два  роки,  зрідка на більший
період.

Business transaction – господарська операція;
 activity that causes changes in the financial condition, assets and liabilities

of an enterprise, institution, organization;
 діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах

підприємства, установи, організації.

Business – бізнес;
 entrepreneurial, commercial or any other activity that cannot contravene the

law and is aimed at making a profit;
 підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не може

суперечити закону і спрямована на отримання прибутку.
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C

Calculate – розраховувати;
 to judge the number or amount of something by using the information that

you  already  have,  and  adding,  taking  away,  multiplying,  or  dividing
numbers;

 робити розрахунки за допомогою додавання, віднімання, множення чи
ділення.

Capital –  капітал;
 money  and  possessions,  especially  a  large  amount  of  money  used  for

producing more wealth or for starting a new business;
 гроші  та  майно,  особливо  велика  кількість  грошей,  що

використовуються для отримання більшого багатства або для початку
нового бізнесу.

Capital budget – кошторис капіталовкладень, бюджет капітальних вкладень;
 a budget  for  spending  money  over  a  period  of  time  for  things  such  as

buildings and equipment;
 бюджет, який покриває заплановані витрати на закупівлю обладнання,

техніки, будівництво, об’єкти нерухомого майна, наукові розробки та
ін.

Capital consumption allowance  – норми споживання капіталу;
 is the amount of money a country has to spend each year to maintain its

present level of economic production;
 сума грошей, яку країна повинна витрачати щороку, щоб підтримувати

свій теперішній рівень економічного виробництва.

Capital expenditures –  капіталовкладення, інвестиції;
 money that a company spends on land, buildings, and equipment that it uses

to produce products and provide services;
 гроші, які компанія витрачає на землю, будівлі та обладнання, які вона

використовує для виробництва продукції та надання послуг.

Capital flight – витік капіталу;
 a situation in which large amounts of money are sent out of a country to be

kept or invested in other countries, for example, because of fears about the
economy.

 ситуація,  коли велика кількість грошей надсилається з країни для
утримання або інвестування в інші країни,  наприклад,  через
нестабільну економічну ситуацію.

Capital gain – приріст вартості капіталу;
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 a profit that is made by selling property or an investment;
 прибуток, який отримують від продажу майна або інвестицій.

Capital goods – інвестиційні товари;
 the buildings, machines, and equipment that are used to produce products or

provide services;
 будинки,  машини  та  обладнання,  які  використовуються  для

виробництва продукції або надання послуг.

Capital investment – основна інвестиція;
 money that is spent on buildings and equipment to increase the effectiveness

of a business;
 гроші,  які  витрачаються  на  будівлі  та  обладнання  для  підвищення

ефективності бізнесу.

Capital reserve – резервний капітал;
 an amount  of  money  that  a  company  or  organization  keeps  in  a  special

account for future needs;
 сума  грошей,  яку  компанія  чи  організація  зберігає  на  спеціальному

рахунку для майбутніх потреб.

Carrying cost –  витрати на постачання;
 the cost of storing goods before they are sold;
 вартість зберігання товарів до їх продажу.

Cartel – картель;
 a  group  of  similar  independent  companies  who  join  together  to  control

prices and limit competition;
 група подібних незалежних компаній, які об'єднуються для контролю

цін та обмеження конкуренції.

Cash – готівка;
 money in the form of notes and coins, rather than cheques or credit cards;
 гроші у вигляді банкнот та монет, а не чеків чи кредитних карток.

Cash card – грошова картка;
 a special plastic card given to you by a bank that allows you to take money

out of your bank account using a cash machine;
 спеціальна пластикова картка, яку вам надає банк, яка дозволяє знімати

гроші з вашого банківського рахунку за допомогою банкомата.

Cash dispenser – банкомат;

26



 a machine, usually in a wall outside a bank, from which you can take money
out of your bank account using a special card;

 автоматичний пристрій, як правило, в стіні за межами банку, з якого ви
можете  зняти  гроші  зі  свого  банківського  рахунку  за  допомогою
спеціальної картки. 

Cash dividend – грошовий дивіденд;
 an  amount  of  money  paid  from  the  profit  made  by  a  company  to  its

shareholders;
 сума коштів, виплачена за рахунок прибутку, який компанія  сплачує

своїм акціонерам. 

Cash settlement – розрахунок готівкою;
 an agreement to buy shares with money, not with other investments; 
 угода купувати акції грошима, а не іншими інвестиціями.

Certificate of deposit – депозитний сертифікат; 
 a type of investment in which customers earn interest for saving their money

for a fixed period of time, or the document which shows this investment;
 задокументований  тип  інвестицій,  за  допомогою  яких  клієнти

заробляють відсотки від своїх капіталовкладень протягом визначеного
періоду часу.

Charge off – списувати з рахунку, списувати у видатки; амортизувати;
 to consider as a loss a debt that will probably not be paid;
 розглянути як збиток борг, який, ймовірно, не буде виплачений.

Chargeable assets – активи, що підлягають оподаткуванню;
 any asset that can give rise to assessment for capital gains tax on its disposal;
 будь-які активи (майно, надбання, кошти, авуари, капітал, фонди), які

можуть бути оподатковані.

Charity – благодійність;
 a  system of  giving money,  food,  or  help  free  to  those  who are  in  need

because they are ill, poor, or have no home, or any organization that has the
purpose of providing money or helping in this way;

 система надання грошей,  їжі або допомоги безкоштовно тим,  хто
потребує,  внаслідок хвороби, бідності або відсутності житла. Будь-яка
організація,  яка  має  на  меті  забезпечити  гроші  чи  допомогти  таким
чином.

Charge account – план рахунків;
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 a formal agreement between a shop or other business and a customer, in
which the customer can take goods and pay the shop or business for them at
a later time;

 офіційна угода між магазином та замовником, за якою замовник може
взяти товари, а заплатити за них згодом.

Chattels – рухоме майно;
 piece of personal property, including something that can be moved, or rights

such as copyright and patents, but not usually including land and buildings; 
 це вид  приватної власності, яка включає те,  що можна перемістити,

окрім  землі  та  будівель,  а  також  такі  права,  як  авторське  право  та
патенти. 

Cheap money – гроші, які мають низьку купівельну ціну;
 money that can be borrowed at a low rate of interest;
 гроші, які можна позичити за низькою процентною ставкою.

Circulating capital –  оборотний капітал;
 the  money  belonging  to  a  company  that  is  immediately  available  for

business use, rather than money it has in investments or property.
 гроші,  що  належать  компанії,  призначені  для  безпосереднього

використання  до  них  не  належать гроші,  вкладені  в інвестиції чи
майно.

Clearing – безготівковий обіг;
 the process by which cheques and other payments are exchanged between

customers of different banks;
 процес,  за  допомогою якого  обмінюються  чеки  та  інші  платежі  між

клієнтами різних банків.

Coin – монета;
 a small, round piece of metal, usually silver or copper coloured, that is used

as money; 
 невеликий  круглий  шматок  металу,  як  правило,  сріблястого  або

мідного кольору, який використовується як гроші.

Command economy – командна економіка; 
 an economic system in which the government controls the type, supply, and

price of the goods that are produced;
 економічна система, в якій уряд контролює тип, пропозицію та ціну

товарів, що виробляються.

Commercial bank – комерційний банк;
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 a bank with branches in many different places that offers services to people
and businesses, for example, keeping money in accounts and lending money;

 банк з  філіями у багатьох  місцях,  який пропонує послуги людям та
підприємствам, наприклад, зберігаючи гроші на рахунках та позичаючи
гроші.

Commercials – рекламні ролики; 
 used  to  refer  to  radio  or  television  paid  for  by  advertisements  that  are

broadcast between and during programmes; 
 відео  та  аудіо  матеріал,  який  за  визначену  плату  транслюється  між

програмами та під час них.

Commodities – товари;
 a substance or product that can be traded, bought, or sold; 
 речовина або продукт, яким можна торгувати, купувати чи продавати.

Company – компанія; 
 an organization that sells goods or services in order to make money;
 організація, яка продає товари чи послуги з метою заробітку.

Сompetition – конкуренція;
 an activity done by a number of people or organizations, each of which is

trying to do better than all of the others;
 діяльність багатьох людей або організацій,  кожна з яких намагається

зробити краще, ніж усі інші.

Competitive pricing – конкурентне ціноутворення;
 the process of selecting strategic price points to best take advantage of a

product or service based market relative to competition;
 процес вибору стратегічних цінових точок, щоб найкраще скористатися

ринком товару чи послуги щодо конкуренції.

Consignment – партія товарів; 
 an amount of goods that is sent somewhere; 
 кількість товару, який відправляється.

Consulting – консалтинг; 
 the activity or business of giving expert advice about a particular subject;
 діяльність з надання експертних порад щодо певного питання.

Consumer goods – предмети широкого вжитку;
 products that people buy for their own use;
 продукти, які люди купують для власного вжитку.
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Consumer price index – індекс споживчих цін;
 a measurement of the changes in the cost of basic goods and services;
 вимірювання змін вартості основних товарів та послуг.

Convertible currency – конвертована валюта;
 a currency that can easily be exchanged for the currency of another country;
 валюта, яку легко можна обміняти на валюту іншої країни.

Corporation – корпорація; велика компанія або група компаній; акціонерне
товариство, юридична особа;

 a large company or group of companies that is controlled together as a single
organization;

 неофіційна  назва  “компанії”  у  (британському  варіанті  англійської
мови)  –  термін,  який  використовується  для  перекладу  з  англійської
назви  “юридична  форма  підприємництва”,  акціонерне  товариство,
юридична особа. Як правило мається на увазі акціонерне товариство –
організаційно-правова форма підприємств, які формують свій капітал
за  допомогою  випуску  та  продажу  акцій,  таке  товариство  завжди
виступає юридичною особою в системі  континентального права,  цей
термін не  можна плутати з  аналогічним терміном в американському
праві;

 це самостійний суб’єкт громадянського права (американський варіант
уживання  терміну),  існування  корпорації  може  бути  призупиненим
лише  за  рішенням  суду  або  самих  учасників  корпорації  згідно  з
уставом  і  законами,  прийнятими  самою  корпорацією;  згідно
зобов’язань  матеріально-правова  відповідальність  лежить  на  самій
корпорації в межах власного майна. 

Coupon – купонна ставка;
 a piece of paper that can be used to get something without paying for it, or at

a reduced price; 
 папір, який можна використати для отримання чогось, не платячи за це,

або за зниженою ціною.

Credit – кредит;
 a method of paying for  goods or  services at  a later  time, usually paying

interest as well as the original money; 
 спосіб оплати товарів або послуг у більш пізній час, як правило, сплата

відсотків, а також початкові гроші.

Crisis (мн. crises) – криза;
 a time of great disagreement, confusion, or suffering;
 час великої незгоди, розгубленості чи страждань.
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Dead loss – чисті витрати;
 reducing the amount of material values, funds, etc. that occur in the course

of  conscious  human  activity;  reduction  of  certain  resources  in  physical
processes;

 зменшення обсягу матеріальних цінностей,  коштів тощо,  які
відбуваються в процесі свідомої людської діяльності;  зменшення
певних ресурсів у фізичних процесах.

   
Dealer – дилер;

 an  individual  or  firm  engaged  in  the  purchase  and  sale  of  securities,
currencies, goods and acting on its own behalf and at its own expense;

 фізична особа або фірма,  що займається купівлею-продажем цінних
паперів, валют, товарів і що діє від свого імені і за свій рахунок.

Deal – угода;
 the  agreement  of  individuals  and  organizations  to  establish,  modify  or

terminate  civil  rights  or  obligations.  Agreements  can  be  one-sided  and
bilateral or multilateral (contract);

 домовленість громадян і організацій стосовно встановлення, зміну або
припинення  цивільних  прав  або  обов’язків.  Угоди  можуть  бути
односторонніми і дво- чи багатосторонніми (договір).

Debenture – боргова записка;
 document confirming the conclusion of the agreement, loan, money amount;
 документ,  який  підтверджує  укладання  договору,  позики,  грошової

суми.

Debit card – платіжна, дебетова картка;
 bank  payment  card  used  to  pay  for  goods  and  services,  receive  cash  at

ATMs. Such a card allows you to manage funds only within the limits of the
available balance in the personal account (current account) to which it is
linked;

 банківська платіжна картка, яка використовується для оплати товарів і
послуг,  отримання  готівки  в  банкоматах.  Така  картка  дозволяє
розпоряджатися  коштами  лише  в  межах  доступного  залишку  на
особовому  рахунку  (розрахунковому  поточному  рахунку),  до  якого
вона прив'язана.

Debit – дебет;
 the left side of the account.  Active and passive accounts: Increase in debit

means an increase in the property or property rights of an organization;
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 ліва  сторона  бухгалтерського  рахунку.  За  активним  і  активно-
пасивними рахунками:  збільшення дебету  означає  збільшення майна
або майнових прав організації.

Debt – борг;
 something that needs to be returned. For the most part, the concept of debt

applies to money or other borrowed assets or services provided on credit, but
can also be used in moral terms, such as the debt of children to their foster
parents;

 те, що необхідно повернути. Здебільшого поняття боргу застосовується
щодо грошей або інших активів, взятих у позику або послуг, наданих у
кредит, але може також вживатися в моральному плані, наприклад, як
борг дітей перед батьками, що їх виховали.

Debt monetization – монетизація боргу;
 is the process of converting something into legal tender;
 це процес конвертації чого-небудь в законний платіжний засіб.

Debt receivable – дебіторська заборгованість;
 is the amount of receivables that arises during the normal operating cycle or

will be repaid within twelve months from the balance sheet date;
 це сума дебіторської заборгованості,  яка виникає в ході нормального

операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з
дати балансу.

Declaring of goods – декларування товарів;
 it is the submission to the customs authority of accurate information on the

goods, the purpose of their movement across the customs border of Ukraine,
as well as the information necessary for their customs control and customs
clearance. Both the owner of the goods and the customs broker providing
goods  declaration  services  are  entitled  to  declare  goods  to  the  customs
authorities of Ukraine;

 це  подача  митному  органу  точних  відомостей  про  товари,  мету  їх
переміщення  через  митний  кордон  України,  а  також  відомостей,
необхідних  для  проведення  їх  митного  контролю  та  митного
оформлення. Декларувати товари митним органам України має право
як  власник  товару,  так  і  митний  брокер,  який  надає  послуги  з
декларування товарів.

Default free bonds – безкоштовні облігації за замовчуванням;
 an issue security that certifies the deposit by the owner and confirms the

obligation to reimburse him the face value of that security with the payment
of a certain income or to transfer property to him, to provide services;
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 емісійний цінний папір,  що засвідчує внесення його власником
грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому
номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу
або передати йому майно, надати послуги.

Deficiency budget – дефіцит  бюджету;
 excess of the expenditure part of the state budget over the revenue;
 перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною.

Deficit – недостача;
 physical  shortage of  cash,  commodity and other  values  (in excess  of  the

established norms of losses),  fixed in the established order at the time of
their acceptance;

 фізичний  брак  грошових,  товарних  та  інших  цінностей  (понад
встановлені норми втрат), зафіксований в установленому порядку.

Deflation – дефляція;
 reduction  of  various  measures  of  financial  and  economic  nature  of  the

amount  of  available  paper  money  and  fixed  banknotes,  with  the  aim of
increasing  their  purchase  value,  reducing the  level  of  commodity  prices,
combating budget deficits, etc.;

 зменшення різними заходами фінансового і економічного характеру
кількості наявних в обігу паперових грошей і нерозмінних банкнот,  з
метою підвищення їх купівельної вартості,  зменшення рівня товарних
цін, боротьби з бюджетним дефіцитом і т. д.

Demand – попит;
 the amount of goods that consumers want and can buy at different prices

over a period of time;
 кількість товару, яку споживачі бажають і можуть придбати за різними

цінами протягом певного періоду часу.

Demand curve – крива попиту;
 a  graph that  illustrates  the  relationship  between the  price  of  a  particular

product or service and the number of consumers who want to buy it at a
given price; 

 графік, який ілюструє зв’язок між ціною певного товару чи послуги та
кількістю споживачів, що бажають придбати його за даною ціною. 

Demand-pull inflation – інфляція попиту;
 functional  type  of  inflation,  characterized  by  an  increase  in  the  level  of

aggregate market prices due to the increase in monetary demand for goods
and  services  of  the  aggregate  consumer  (aggregate  buyer)  and  its
corresponding ‘separation’ from the volume of aggregate supply;
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 функціональний тип інфляції,  що характеризується  зростанням рівня
сукупних  ринкових  цін  внаслідок  зростання  грошового  попиту  на
товари  і  послуги  сукупного  споживача  (сукупного  покупця)  і  його
відповідного ‘відриву’ від обсягів сукупної пропозиції.

Demonetization – демонетизація;
 depriving state authorities of coins containing precious metals (silver and

gold) of legal tender. In this case, the coin retains its value only according to
the value of the metal contained in it (by its weight);

 позбавлення державною владою монет з вмістом благородних металів
(срібла і  золота) сили законного платіжного засобу. Монета в цьому
разі  зберігає свою вартість лише відповідно до вартості вміщеного в
ній металу (за його вагою).

Deposit – депозит;
 these are funds in cash or non-cash form, in the currency of Ukraine or in

foreign currency, which are placed by clients in their bank accounts on a
contractual basis for a specified storage period or without specifying such
term and are payable to the depositor in accordance with the legislation of
Ukraine and the terms of the contract;

 це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в
іноземній валюті,  які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у
банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без
зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до
законодавства України та умов договору.

Depreciate – знецінювати;
 loss of value of property compared to the value of new property;
 втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна.

Depreciation charges – амортизаційні відрахування;
 the process of gradually transferring the value of fixed assets to a product

manufactured using them;
 процес поступового перенесення вартості основних засобів на продукт,

що виготовляється з їх допомогою.

Depreciation – амортизація;
 the  systematic  and  rational  allocation  of  the  cost  of  property,  plant  and

equipment and intangible assets, which is amortized over their useful lives;
 систематичний та раціональний розподіл на витрати вартості основних

засобів та нематеріальних активів, яка амортизується протягом строку
їх корисного використання.

Devaluation – девальвація;
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 a formal reduction in the gold content of the currency or a decrease in the
national currency against gold, silver, a particular foreign currency;

 офіційне зменшення золотого  вмісту  грошової  одиниці  чи  зниження
курсу  національної  валюти  щодо  золота,  срібла,  певної  іноземної
валюти.

Differentiated product – диференційований товар;
 this  means  that  the  product  is  different  from  the  products  of  other

competitors, as well as other products of this manufacturer;
 це означає,  що товар відрізняється  від  товарів  інших конкурентів,  а

також від інших товарів даного виробника.

Discount rate – облікова ставка;
 one of the monetary instruments by which the National Bank of Ukraine

establishes a benchmark for  the value of  money attracted and placed for
banks and other monetary market entities; 

 один із  монетарних інструментів,  за  допомогою якого Національний
банк  України  встановлює  для  банків  та  інших  суб’єктів  грошово-
кредитного  ринку  орієнтир  щодо  вартості  залучених  та  розміщених
грошових коштів.

Discount – знижка;
 temporary  decrease  in  the  price  of  the  goods  provided  to  buyers

(consumers);
 тимчасове  зменшення  ціни  товару,  яке  надається  покупцям

(споживачам).

Diseconomy – збиток;
 the amount of assets lost, for example, because of the loss, theft or liability

arising from, for example, an offense;
 суми втрачених активів, наприклад, через шкоду втрати, крадіжки або

зобов’язання, які виникли, наприклад, у результаті правопорушення.

Disposable incomes – наявні доходи;
 money or tangible goods received by the state, legal and natural person as a

result of any activity;
 гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та

фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності.

Distributed profit – розподілений прибуток;
 characterizes the part of the generated profit that is already distributed and

not used in the process of economic activity;
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 частину  сформованого  прибутку,  розподілена  й  не  використана  в
процесі господарської діяльності.

Diversification – диверсифікація;
 owning a variety of financial assets, each with a different level of risk, in

order to reduce the overall risk of the portfolio as a whole;
 володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких

має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику
портфеля в цілому.

Dividend – дивіденд;
 part of  the profits paid by  the issuer of  corporate rights in favor of the

owners of the corporate rights, or  by a state unincorporated, state-owned or
communal enterprise in favor of the state or local community respectively;

 частина прибутку, яка виплачується  емітентом корпоративних прав на
користь  власників  корпоративних  прав,  або  державним  чи
комунальним  підприємством  на  користь  відповідно  держави  або
місцевої громади.

Draft – проект;
 time-limited resources and quality requirements, а unique set of processes

aimed  at  achieving  unique  goals  and  objectives  to  create  a  new  value
(product or service);

 обмежена  в  часі,  ресурсах  та  вимогах  якості  унікальна  сукупність
процесів,  направлена на досягнення унікальних цілей та завдань для
створення нової цінності (продукту або послуги).

Dual currency bond – двовалютна облігація;
 a  bond  they  buy  for  one  currency  and  their  coupon  payments  and

repayments  are  made  in  another  (weaker)  currency.  The  exchange  rate
between these two currencies is considered fixed at the time of the bond’s
acquisition;

 облігація, яку купують за одну валюту, а купонні платежі за нею та її
погашення здійснюють в  іншій (слабшій)  валюті.  Коефіцієнт  обміну
між  цими  двома  валютами  протягом  терміну  чинності  облігації
вважають фіксованим на момент придбання облігації.

Dues – мито;
 indirect  tax,  a  type of  customs payment  that  is  levied  on goods moving

across the customs border, ie import / export or transit;
 непрямий  податок,  різновид  митних  платежів,  який  накладається  на

товари,  що переміщуються через  митний кордон, тобто ввіз/вивіз  чи
транзит.
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Dumping – демпінг;
 sale  of  goods  at  prices  below  contracted  prices  in  the  international

commodity markets, provided that the low price level is not conditioned by
the corresponding level of production costs of the goods;

 продаж товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних
товарних ринках, за умови, що низький рівень ціни не зумовлюється
відповідним рівнем витрат на виробництво цього товару.

Durable good – товар довгострокового користування;
 these are reusable or non-reusable goods that are reasonably priced;
 товар довгострокового  користування  –  це  товари багаторазового  або

безперервного використання, які мають досить високу вартість.

Duty free – вільний від податків;
 shops (or stores) are retail outlets whose goods are exempt from the payment

of certain local  or  national  taxes and duties,  on the requirement  that  the
goods sold will be sold to travelers who will take them out of the country.

 магазини,  в  яких товари продаються за  ціною, що не включає деякі
види  акцизів,  мита,  а  також  ПДВ  за  умови,  що  ці  товари  будуть
вивезені з держави.

E

Earnings – заробіток;
 the amount of money that someone is paid for working;
 кількість грошей, яку хтось платить за роботу.

Easy money policy – політика дешевих грошей;
 is a monetary policy that increases the money supply usually by lowering

interest rates;
 це грошово-кредитна політика, яка збільшує грошову масу зазвичай за

рахунок зниження процентних ставок.

Econometrics – економетрія;
 the testing of the performance of economies and economic theories using

mathematical methods;
 тестування  ефективності  економіки  та  економічних  теорій  з

використанням математичних методів.

Economic indicator – економічний показник;
 information that shows how well or badly an economy is doing;
 інформація, яка показує, наскільки добре чи погано працює економіка.
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Economic benefit – економічна вигода;
 are benefits that can be quantified in terms of money generated, such as net

income, revenues, etc.;
 інформація, яка показує, наскільки добре чи погано працює економіка.

Economic conditions – eкономічні умови;
 are considered to be sound or positive when an economy is expanding and

are seen as adverse or negative when an economy is contracting;
 економічні  умови  вважаються  надійними  або  позитивними,  коли

економіка  розширюється  і  сприймається  як  негативна  чи  негативна,
коли економіка скорочується.

Economic development – економічний розвиток;
 is the process by which emerging economies become advanced economies;
 це  процес,  завдяки  якому  економіки,  що  розвиваються,  стають

розвиненими економіками.

Economic growth – економічного зростання;
 is  an  increase  in  the  the  production  of  economic  goods  and  services,

compared from one period of time to another;
 це збільшення виробництва економічних товарів і послуг порівняно від

одного періоду часу до іншого.

Economic rent – економічна рента;
 is an amount of money earned that exceeds that which is economically or

socially necessary;
 це сума зароблених грошей,  яка  перевищує ту,  яка  є  економічно чи

соціально необхідною.
 
Economic sanctions – економічна санкція;

 are commercial  and financial  penalties  applied by one or  more countries
against a targeted self-governing state, group, or individual;

 це комерційні та фінансові штрафи, застосовані однією або декількома
країнами щодо цільової самоврядної держави,  групи чи окремої
людини.

Economic incentives – економічні стимули;
 are what motivates a person to behave in a certain way, while preferences

are needs, wants and desires;
 це те, що спонукає вас поводитися певним чином, тоді як уподобання –

це ваші потреби, бажання та бажання.

Economic integration – економічна інтеграція;
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 is  an arrangement  among nations that  typically  includes the reduction or
elimination of  trade barriers  and the coordination of  monetary and fiscal
policies;

 це домовленість між країнами, яка, як правило, включає зменшення чи
усунення торгівельних бар’єрів та координацію грошово-кредитної та
фіскальної політики.

Economic model – економічна модель;
 in  economics,  a  model  is  a  theoretical  construct  representing  economic

processes  by  a  set  of  variables  and  a  set  of  logical  and/or  quantitative
relationships between them;

 це  теоретична  конструкція,  що  представляє  економічні  процеси
набором змінних та набором логічних та / або кількісних зв’язків між
ними.

Economics – економіка, економічна теорія;
 is the social science that describes and analyzes choices from among scarce 

resources to satisfy human wants;
 the branch of knowledge concerned with the production, consumption, and 

transfer of wealth /is the study of the way in which money, industry, and 
trade are organized in a society;

 загальноекономічна  наука  про  раціональне використання  обмежених
ресурсів  для  максимального  задоволення  необмежених  та  постійно
зростаючих потреб суспільства;

 галузь  знань  націлена  на  дослідження  процесів  виробництва,
споживання та розподілу грошових ресурсів.

Macroeconomics – макроекономіка;
 is the study of economy as the whole; the branch of economics concerned

with large-scale (широкий)  or general economic factors,  such as interest
rates and national productivity;

 на відміну від мікроекономіки, галузь економічної  науки, що вивчає
проблеми  функціонування  економічної  системи,  взятої  в  цілому,
досліджує  формування,  у  тому  числі  і  під  впливом  фіскальної  і
грошово-кредитної  політики,  таких  показників  як  рівень  зайнятості,
ВВП, відсоткова ставка, загальний рівень цін та ін. 

Microeconomics – мікроекономіка;
 is  the  study of  individual  consumers  and the  business  firm;  the part  of

economics concerned  with  single  factors  and  the  effects  of  individual
decisions;

 система  виробничих  підприємств  і  підприємств  послуг,  що
безпосередньо задовольняють потреби населення в товарах і послугах;
економічна  наука,  що  вивчає  взаємозв’язки  та  пропорції  в  межах
окремої ланки виробництва чи окремого підприємства, господарства.
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Economies of scale – ефект масштабу;
 are  cost  advantages  reaped  by  companies  when  production  becomes

efficient;
 це  економічні  переваги,  які  отримують  компанії,  коли  виробництво

стає ефективним.

Economy –  економіка; господарство; економія; ощадливість;
 is the system according to which the money, industry, and trade of a country 

or region are organized.
 сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва,

розподілу,  обміну і споживання продукції,  утворюючих певну
економічну систему;

 market economy – ринкова економіка; 
 national economy – народне господарство, національна економіка; 
 peacetime economy – економіка мирного часу;
 wartime economy – воєнна економіка; 
 planned economy – планове господарство, планова економіка; 
 political economy – політекономія; 
 shaky economy – нестабільна економіка; 
 sound economy – стабільна економіка. 

ECU (European currency unit) – Європейська валютна одиниця.
 was a basket of the currencies of the European Community member states,

used  as  the  unit  of  account  of  the  European  Community  before  being
replaced by the euro on 1 January 1999, at parity;

 Європейська валютна одиниця являла собою кошик валют країн-членів
Європейського  Співтовариства,  який  використовувався  як
розрахункова  одиниця  Європейського  Співтовариства  до  того,  як  1
січня 1999 року було замінено євро на паритет.

EEC  (European  Economic  Community) –  Європейське  економічне
співтовариство;

 an organisation that aimed to bring about economic integration among its
member states;

 організація,  метою якої є втілення механізмів економічної інтеграції
між країнами учасницями.

Effective exchange rate – ефективний обмінний курс;
 is an index that describes the strength of a currency relative to a basket of

other currencies;
 це індекс, який описує силу валюти відносно кошика інших валют.
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Efficiency – ефективність; 
 the good use of time and energy in a way that does not waste any;
 раціональне використання часу та ресурсів.

Efficiency wages – ефективна заробітна плата;
 higher than market wage paid to encourage higher output and to raise worker

morale, and to discourage absenteeism and inventory shrinkage;
 вища,  ніж ринкова заробітна плата,  що сприяє підвищенню

виробництва та підвищенню моралі працівників,  а також для
відсторонення прогулів та скорочення запасів.

Efficient market hypothesis – ефективна гіпотеза ринку;
 the primary assumptions of the efficient market hypothesis (EMH) are that

information  is  universally  shared  and  that  stock  prices  follow a  random
walk,  meaning  that  they’re  determined  by  today's  news  rather  than
yesterday’s trends;

 основні  припущення  ефективної  гіпотези  ринку  (EMH)  полягають  у
тому, що інформація є загальнодоступною та що ціни на акції слідують
випадковим  кроком,  тобто  вони  визначаються  сьогоднішніми
новинами, а не вчорашніми тенденціями.

Elasticity – еластичність, гнучкість (цін, попиту, пропозицій);
 is a measure of a variable’s sensitivity to a change in another variable.
 відсоток  зміни  величини  однієї  змінної  в  результаті  зміни  на  одну

одиницю величини іншої змінної, концепція еластичності була введена
А. Маршаллом.

Emission – розподілення;
 the act of sending out gas, heat, light, etc.;
 акт розподілу газу, тепла, світла тощо.

Emerging market – ринок, що розвивається;
 is a country that has some characteristics of a developed market, but does

not satisfy standards to be termed a developed market;
 це  країна,  яка  має  деякі  характеристики  розвиненого  ринку,  але  не

відповідає стандартам, щоб їх називати розвинутим ринком.

Engel’s law – закон Енгеля;
 is an observation in economics stating that as income rises, the proportion of

income spent on food falls, even if absolute expenditure on food rises
 це економічне спостереження, яке стверджує, що зі зростанням доходу

частка  доходу,  витраченого  на  їжу,  падає,  навіть  якщо  абсолютні
витрати на їжу зростають.
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Engineering – інженерна майстерність, машинобудування;
 the work of an engineer, or the study of principles, results of this work;
 робота інженера, вивчення принципів та аналіз результатів цієї роботи.

Enterprise – підприємство;
 an  organization,  especially  a  business,  or  a  difficult  and important  plan,

especially one that will earn money;
 організація, (промислове)  підприємство,  завод,  фабрика,  фірма,

компанія.

Entrepreneur – підприємець;
 someone who starts their own business, especially when this involves seeing

a new opportunity;
 особа, яка починає власну справу, застосовуючи нові можливості для

реалізації власного проекту.

Environmental economics – економіка навколишнього середовища;
 is an area of economics that studies the financial impact of environmental

policies;
 область економіки, яка вивчає фінансовий вплив екологічної політики.

Equilibrium – рівновага;
 a state of balance;
 cтан рівноваги.

Equities – акції;
 shares in companies, especially ordinary shares, or the activity of trading

these shares;
 акції в компаніях, звичайні акції, продаж акціяних паперів.

Equity – власний капітал;
 the  value  of  a  company,  divided  into  many  equal  parts  owned  by  the

shareholders, or one of the equal parts into which the value of a company is
divided;

 вартість  компанії,  поділена  на  багато  рівних  частин,  які  належать
акціонерам,  або  одну  з  рівних  частин,  на  яку  ділиться  вартість
компанії.

Equity risk premium – премія за власний ризик;
 refers to the excess return that investing in the stock market provides over a

risk-free rate;
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 премія за ризик власного капіталу стосується надлишкової віддачі, яку
інвестування на фондовий ринок забезпечує понад безризикову ставку.

Estate – власність, маєток, садиба; 
 a  large  area  of  land  in  the  country  that  is  owned  by  a  family  or  an

organization and is often used for growing crops or raising animals;
 велика  територія  землі  в  країні,  яка  перебуває  у  власності  сім’ї  чи

організації  і  часто  використовується  для  вирощування
сільськогосподарських культур або вирощування тварин.

Estimate – робити розрахунки;
 to calculate the cost, size, value, etc. of something;
 обчислювати вартість, розмір, цінність тощо.

Euro – євро;
 the unit of money used in most European Union countries;
 грошей, що використовується в більшості країн Європейського Союзу

Euro zone – Єврозона;
 the countries belonging to the European Union that use the euro as their unit

of money;
 країни,  що  належать  до  Європейського  Союзу,  які  використовують

євро як свою грошову одиницю.

Eurodollar – Євродолар;
 the  term eurodollar  refers  to  U.S.  dollar-denominated  deposits  at  foreign

banks or at the overseas branches of American banks;
 термін євродолар відноситься до депозитів у доларах США в іноземних

банках або в закордонних відділеннях американських банків.

European Central Bank – Європейський центральний банк;
 is the central bank responsible for monetary policy of those European Union

(EU) member countries which have adopted the euro currency;
 центральний  банк,  відповідальний  за  грошово-кредитну  політику

країн-членів Європейського Союзу (ЄС), які прийняли валюту євро.

European Union – Європейський Союз;
 the  organization,  since  1993,  through  which  European  governments  who

choose to be members make decisions and agree on shared action in social
and economic matters;

 організація,  починаючи з 1993  року,  завдяки якій європейські уряди,
які вирішили бути її членами,  приймають рішення та домовляються
про спільні дії у соціальних та економічних питаннях.
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Evolutionary economics – еволюційна економіка;
 is  a theory proposing that  economic processes  evolve and that  economic

behavior is determined both by individuals and society as a whole;
 це теорія,  яка передбачає,  що економічні процеси розвиваються і що

економічна поведінка визначається як окремими людьми,  так і
суспільством в цілому.

Excess returns – надлишкові прибутки;
 are the return earned by a stock (or portfolio of stocks) and the risk free rate,

which  is  usually  estimated  using  the  most  recent  short-term government
treasury bill;

 це прибутки, отримані запасом (або портфелем акцій), безризиковими
ставками, які оцінюються за допомогою останнього короткострокового
урядового казначейського законопроекту.

Exchange – обмін;
 the act of giving something to someone and then giving you something else

of the equivalent value;
 акт  обміну  одних  товарів,  послуг,  цінних  паперів  на  рівнозначні  за

кошторисом товари, послуги, цінні папери.

Exchange controls – контроль обміну;
 are  government-imposed  limitations  on  the  purchase  and/or  sale  of

currencies;
 обмеження, накладені державою, на купівлю та / або продаж валют.

Exchange rate – обмінний курс;
 is the rate at which one currency will be exchanged for another. It is also

regarded  as  the  value  of  one  country's  currency  in  relation  to  another
currency;

 це курс, за яким одна валюта буде обмінюватися на іншу. Він також
розглядається як вартість валюти однієї країни по відношенню до іншої
валюти.

Exchequer –  казначейство;  (державна)  скарбниця;  (звич.  Exchequer)
міністерство фінансів (у Великій Британії);

 the government department that receives and gives out public money, in the
UK and some other countries;

 урядовий  департамент,  який  отримує  та  видає  державні  гроші,  у
Великобританії та деяких інших країнах.

Excise tax – акцизний податок;
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 is a legislated tax on specific goods or services at purchase such as fuel,
tobacco, and alcohol;

 це законодавчий податок на певні товари чи послуги при придбанні,
такі як паливо, тютюн та алкоголь.

Expected returns – очікувані прибутки;
 the  expected  return  (or  expected  gain)  on  a  financial  investment  is  the

expected value of its return (of the profit on the investment);
 це очікувана величина прибутку (прибутку від інвестиції).

Expenses – витрати;
 the use of money, time, or effort;
 використання грошей, часу чи зусиль.

Expenditure tax – податок на видатки;
 a tax that is based on how much money people spend, rather than on how

much they earn;
 податок, який базується на тому, скільки грошей витрачають люди, а не

на те, скільки вони заробляють.

Explicit costs – явні витрати, зовнішні витрати; 
 are normal business costs that appear in the general ledger and directly affect

a company’s profitability;
 це  звичайні  витрати  бізнесу,  які  відображаються  в  головній  книзі  і

безпосередньо впливають на прибутковість компанії.

Export credit – експортний кредит;
 a loan given to a person or company who has exported goods while they

wait for payment from the buyer;
 позика,  надана особі  чи компанії,  яка  експортувала товар,  на  період

очікування оплати від покупця.

Export 1) ['ekspɔ:t]; 2) [ik'spɔ:t] – 1) експорт, 2) експортувати;
 goods to another country for sale; 
 to send goods to another country for sale;
 вивезення,  експорт,  експортування;  предмет  вивезення;  експорт  (про

вартість або кількість вивезених товарів); 
 вивозити, експортувати.

Externality – зовнішній ефект (економічної діяльності);
 damage  caused  by  a  company's  activities  for  which  it  does  not  pay,  or

something positive created by it for which it does not receive payment;
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 шкода,  заподіяна  діяльністю  компанії,  за  яку  вона  не  платить,  або
позитивні досягнення, створені нею, за що вона не отримує виплати.

External debt – зовнішній борг;
 is the portion of a country’s debt that was borrowed from foreign lenders,

including  commercial  banks,  governments,  or  international  financial
institutions;

 це частина боргу країни,  яка була позичена у іноземних кредиторів,
включаючи  комерційні  банки,  уряди  чи  міжнародні  фінансові
установи.

F

Factor cost – факторна вартість;
 total cost of all factors of production consumed or used in producing a good

or service;
 загальна  вартість  усіх  факторів  виробництва,  що  споживаються  або

використовуються для виробництва товару або послуги.

Factors of production – фактори виробництва;
 is  an  economic  term that  describes  the  inputs  used  in  the  production  of

goods or services in order to make an economic profit;
 це економічний термін, який описує ресурси, які використовуються у

виробництві  товарів  чи  послуг  з  метою  отримання  економічного
прибутку.

Fair trade – чесний торг;
 is  an  institutional  arrangement  designed to  help  producers  in  developing

countries achieve better trading conditions;
 це інституційна домовленість, покликана допомогти виробникам країн,

що розвиваються, досягти кращих торгових умов.

Federal Reserve System – федеральна резервна система;
 the  Federal  Reserve  System,  often  referred  to  as  the Federal  Reserve  or

simply “the Fed”, is the central bank of the United States.
 федеральна  резервна  система,  яку  часто  називають  Федеральною

резервною системою або просто “ФРС”, є центральним банком США.

Financial centre – фінансовий центр;
 is an area where there is a high concentration of financial institutions.
 це  область,  де  спостерігається  висока  концентрація  фінансових

установ.

Financial instrument – фінансовий інструмент;
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 is a monetary contract between parties;
 це грошовий договір між сторонами.

Financial intermediary – фінансовий посередник;
 is an entity that acts as the middleman between two parties in a financial

transaction, such as a commercial bank, investment banks, mutual funds and
pension funds;

 це суб’єкт господарювання,  який виступає посередником між двома
сторонами фінансової операції,  такими як комерційний банк,
інвестиційні банки, пайові фонди та пенсійні фонди.

Financial markets – фінансові ринки;
 financial  markets  refer  broadly  to  any  marketplace  where  the  trading  of

securities  occurs,  including the stock market,  bond market,  forex market,
and derivatives market, among others;

 фінансові  ринки  в  основному  стосуються  будь-якого  ринку,  де
відбувається торгівля цінними паперами, включаючи фондовий ринок,
ринок облігацій, форекс та ринок деривативів.

Financial system – фінансова система;
 is  a  set  of  institutions,  such  as  banks,  insurance  companies,  and  stock

exchanges, that permit the exchange of funds;
 це сукупність установ,  таких як банки, страхові компанії  та фондові

біржі, які дозволяють обмінювати кошти.

Firm – фірма;
 is an organization which sells or produces something or which provides a

service which people pay for;
 це організація, яка продає чи виробляє щось або надає послугу, за яку

люди платять.

First-mover advantage (FMA) – перевага перших;
 is the advantage gained by the initial (“first-moving”) significant occupant

of a market segment;
 це  перевага,  отримана  початковим  (“першочерговим”)  значним

учасником ринкового сегмента.

Fiscal drag – фіскальне перетягування;
 is an economics term referring to a situation where a government's net fiscal

position  (equal  to  its  spending  less  any  taxation)  does  not  meet  the  net
savings goals of the private economy; 

 економічний термін,  що позначає ситуацію,  коли чиста фіскальна
позиція уряду (рівна його витратам за вирахуванням будь-якого
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оподаткування)  не відповідає чистим цілям заощаджень приватної
економіки.

Fiscal neutrality – фіскальний нейтралітет;
 fiscal  neutrality occurs when taxes and government spending are neutral,

with neither affecting demand;
 фіскальний  нейтралітет  виникає  тоді,  коли  податки  та  державні

витрати є нейтральними, не впливаючи на попит.

Fiscal policy – податково-бюджетна політика;
 is the means by which a government adjusts its spending levels and tax rates

to monitor and influence a nation's economy;
 це  засіб,  за  допомогою  якого  уряд  коригує  свої  рівні  витрат  та

податкові ставки для моніторингу та впливу на економіку країни.

Fixed costs – постійні витрати;
 is a cost that does not change with an increase or decrease in the amount of

goods or services produced or sold;
 це вартість, яка не змінюється зі збільшенням чи зменшенням кількості

вироблених чи проданих товарів чи послуг.

Forecasting – прогнозування;
 is the process of making predictions of the future based on past and present

data and most commonly by analysis of trends; 
 це  процес  прогнозування  майбутнього  на  основі  даних  минулого  та

сьогодення і найчастіше за допомогою аналізу тенденцій.

Foreign direct investment (FDI) – прямі закордонні інвестиції;
 is an investment made by a firm or individual in one country into business

interests located in another country; 
 це інвестиції, здійснені фірмою або фізичною особою в одній країні, в

інтересах бізнесу, розташованого в іншій країні.

Forward contracts – форвардні контракти;
 a  forward  contract  or  simply  a  forward  is  a  non-standardized  contract

between two parties to buy or sell an asset at a specified future time at a
price agreed on at the time of conclusion of the contract, making it a type of
derivative instrument;

 це нестандартний договір між двома сторонами на купівлю або продаж
активу у визначений майбутній час за ціною, узгодженою на момент
укладення договору, що робить його видом похідного інструменту.

Free trade – вільна торгівля;
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 is  a pact  between two or more nations to reduce barriers  to imports  and
exports among them;

 це пакт між двома або більше країнами щодо зменшення перешкод на
шляху імпорту та експорту серед них.

Frictional unemployment – тимчасова незайнятість; фрикційне безробіття;
 is the result of employment transitions within an economy;
 пов’язане  з  добровільною  зміною  робітниками  місця  роботи  та

проживання, тимчасова незайнятість у період переходу з одного місця
роботи на іншу. Сума фрикційного та структурного безробіття складає
природний рівень безробіття, який існує завжди, навіть за умов повної
зайнятості.

Full employment – повна зайнятість; 
 is  an economic situation in which all  available labor resources are being

used in the most efficient way possible;
 це  економічна  ситуація,  при  якій  всі  наявні  трудові  ресурси

використовуються найбільш ефективно.

Fungible – взаємозамінний;
 easy to exchange or trade for something else of the same type and value;
 такий, який легко обміняти чи торгувати чимось іншим того ж типу та

цінності.

Futures – ф’ючерси;
 are financial contracts obligating the buyer to purchase an asset or the seller

to sell an asset and have a predetermined future date and price;
 це фінансові договори,  що зобов'язують покупця придбати актив або

продавця продати актив і мають заздалегідь визначені майбутні дати та
ціну.

G

Gain (gains, capital gains) – доходи; заробіток; прибуток; користь;
 something profitable, useful, that gives an advantage, or that is in some way

positive (for state, physical entity, corporate entity);
 гроші або матеріальні цінності,  одержувані державою,  юридичною та

фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності (виробничої,
комерційної, посередницької і т. ін.).

Game theory – теорія ігор;
 an economic theory that tries to calculate what choices people will make,

when those choices depend on the choices of others;
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 економічна теорія,  яка намагається обчислити,  який вибір робитимуть
люди, коли ці рішення залежать від вибору інших.

GDP (див. Gross Domestic Product) – валовий внутрішній продукт.

General Agreement on Tariffs  and Trade (GATT) – генеральна угода про
тарифи та торгівлю;

 an  international  treaty  (1948–94)  to  promote  trade  and  economic
development by reducing tariffs and other restrictions. It was superseded by
the establishment of the World Trade Organization in 1995;

 міжнародний договір між країнами (Атлантичного союзу) 1948-94 про
сприяння  торгівлі  шляхом  зменшення  тарифів  та  заборон.  Ця  угода
лягла  в  основу  створення  Всесвітнього  торгівельного  союзу  в  1995
році.

General equilibrium – загальна рівновага;
 general  equilibrium  theory  attempts  to  explain  the  behavior  of  supply,

demand, and prices in a whole economy with several or many interacting
markets, by seeking to prove that the interaction of demand and supply will
result in an overall general equilibrium;

 загальна теорія рівноваги намагається пояснити поведінку попиту,
пропозиції та цін у цілій економіці з кількома або багатьма
взаємодіючими ринками, намагаючись довести, що взаємодія попиту та
пропозиції призведе до загальної рівноваги.

General price level – загальний рівень цін;
 is  a  hypothetical  measure  of  overall  prices  for  some  set  of  goods  and

services (the consumer basket), in an economy or monetary union during a
given interval (generally one day), normalized relative to some base set;

 це гіпотетичний показник загальних цін на деякий набір товарів і
послуг (споживчий кошик), в економіці чи грошовому союзі протягом
заданого інтервалу (як правило,  один день),  нормалізованого відносно
деякої базової сукупності.

Generational accounting – генераційний облік;
 is  a  forecasting  method  that  considers  how current  fiscal  policies  affect

future generations;
 це метод прогнозування, який враховує, як поточна фіскальна політика

впливає на майбутні покоління.

Giffen goods – Гіффенські товари;
 a  Giffen  good is  a  low income,  non-luxury  product  that  defies  standard

economic and consumer demand theory;
 товар, попит на який збільшується при рості його ціни.

50



Gini coefficient – коефіцієнт Джині;
 is  a measure of  statistical  dispersion intended to represent  the income or

wealth distribution of a nation’s residents, and is the most commonly used
measurement of inequality;

 це міра статистичної дисперсії,  яка призначена для відображення
розподілу доходу чи багатства жителів нації,  і є найбільш часто
використовуваним вимірюванням нерівності.

Global economy – глобальна економіка; 
 is the world economy or the worldwide economy;
 це міжнародна, світова економіка.

Global public goods – глобальні суспільні блага;
 a global public good (or global good) is a public good available on a more-

or-less worldwide basis;
 це суспільне благо, доступне на світовому рівні.

Globalisation – глобалізація;
 is the process of interaction and integration among people, companies, and

governments worldwide;
 це процес взаємодії та інтеграції між людьми, компаніями та урядами

по всьому світу.

GNP див. Gross Nation Product – валовий національний продукт.

Gold – золото;
 a chemical  element that  is  a valuable,  shiny,  yellow metal  used to make

coins and jewellery;
 хімічний елемент,  який є цінним, блискучим, жовтим металом, який

використовується для виготовлення монет та ювелірних виробів

Gold standard – золотий стандарт;
 is a monetary system where a country's currency or paper money has a value

directly linked to gold;
 це  грошова  система,  де  валюта  або  паперові  гроші  країни  мають

значення, безпосередньо пов’язане з золотом.

Golden rule – золоте правило;
 the  golden  rule,  as  it  pertains  to  government  spending,  stipulates  that  a

government must only borrow to invest, not to finance existing spending;
 золоте  правило  стосується  державних  витрат  і  передбачає,  що  уряд

повинен позичати для інвестування, а не фінансувати існуючі витрати.
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Goods – товари;
 items for sale, or possessions that can be moved;
 предмети для продажу або речі, які можна перемістити.

Government – уряд;
 the group of people who officially control a country;
 група людей, які офіційно контролюють країну.

Government bonds – державні облігації;
 the amount of money borrowed by a government, or the official document

relating to this;
 кількість  грошей,  позичених  урядом,  або  офіційний  документ,  що

засвідчує позику.

Government debt – державний борг;
 the amount owed by a government to lenders at a particular time;
 кількість грошей, заборгованих урядом позикодавцям у певний час.

Government expenditure – державні витрати;
 the amount of money a government spends in a particular period;
 сума, яку держава витрачає в конкретний період часу.

Government purchases – державні закупівлі;
 are  expenditures  on  goods  and  services  by  federal,  state,  and  local

governments;
 це витрати на товари та послуги федерального, державного та місцевих

органів влади.

Government revenue – державні доходи;
 the money received by a  government  from taxes  and non-tax sources  to

enable it to undertake government expenditures;
 це гроші,  отримані урядом від податків та неподаткових джерел,  щоб

він міг здійснювати державні видатки.

Grant – грант;
 an amount  of  money given especially  by the government  to  a  person or

organization for a special purpose;
 кількість грошей, яку держава виділяє особі чи організації на особливі

цілі.

Graph (syn. сhart) – графік;
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 a picture that shows how sets of information or variables (amounts that can
change) are related, usually by lines or curves;

 зображення, на якому відтворені змінні данні за допомогою ліній або
кривих. 

Gross Domestic Product (GDP) – валовий внутрішній продукт;
 the total value of goods and services produced by a country in one year;
 загальна вартість товарів і послуг, вироблених країною за один рік.

Gross Nation Product (GNP) – валовий національний продукт;
 is an estimate of total value of all the final products and services turned out

in  a  given  period  by  the  means  of  production  owned  by  a  country’s
residents;

 це оцінка загальної вартості всієї кінцевої продукції та послуг,
виявленої за певний період засобами виробництва,  що належать
жителям країни.

Growth – зростання;
 an increase in the size or the importance of something;
 збільшення розміру або важливості чогось.

Guarantee – гарантія;
 a promise that something will be done or will happen, especially a written

promise by a company to repair or change a product that develops a fault
within a particular period of time;

 письмова  обіцянка  компанії  відремонтувати  або  змінити  товар  із
несправністю протягом певного періоду часу.

H

Haggle – торгуватися;
 to attempt to decide on a price or conditions that are acceptable to the person

selling the goods and the person buying them, usually by arguing;
 домовлятися про ціну під час купівлі та продажу, укладання торгової

або іншої угоди, добиватися взаємних поступок. 

Handicraft – ремесло;
 a skilled activity in which something is made in a traditional way with the

hands rather than being produced by machines in a factory,  or  an object
made by such an activity;

 кваліфікована діяльність, в якій щось робиться традиційним способом
вручну,  а  не  виробляється  машинами  на  заводі,  або  предмет,
виготовлений таким чином.
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Hazard – небезпека;
 something that is dangerous and likely to cause damage;
 те, що небезпечно і може спричинити шкоду.

Hard currency – вільно конвертована валюта;
 money that is valuable and can be exchanged easily because it comes from a

powerful country;
 гроші,  які є цінними,  і їх можна легко обміняти,  оскільки вони

надходять із потужної країни.

Hedge – n. страховка; v. страхувати від можливих втрат;
 a  way  of  protecting  oneself  against  financial  loss  or  other  adverse

circumstances;
 to protect (one’s investment or an investor) against loss by making balancing

or compensating contracts or transactions;
 спосіб забезпечити захист від можливих фінансових втрат або інших

несприятливих факторів;

Hedge funds – кошти, призначені для хеджування; фонди хеджування;
 a type of investment that can make a lot of profit but involves a large risk;
 тип інвестицій, який може принести чималий прибуток, але пов’язаний

з великим ризиком.

Hedging – хеджування;
 the activity of reducing the risk of losing money on shares, bonds, etc. that

you own, for example, by buying futures (agreements to sell shares for a
particular price at a date in the future) or options (the rights to buy or sell
shares for a particular price within a particular time period);

 діяльність щодо зменшення ризику втрати грошей на акції,  облігації
тощо,  якими ви володієте,  наприклад,  купуючи ф’ючерси (угоди про
продаж акцій за певною ціною на дату в майбутньому)  або опціони
(права на купівлю або продаж акції за певною ціною протягом певного
періоду часу).

Herfindahl-Hirschman index (HHI) – індекс Герфіндаля-Гіршмана; 
 is  a  common measure  of  market  concentration  and is  used  to  determine

market competitiveness, often pre- and post-M&A transactions.
 є  загальним показником концентрації  на  ринку  і  застосовується  для

визначення  конкурентоспроможності  ринку,  найчастіше  до  і  після
трансакцій.

Heritage – спадщина;
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 property that is or may be inherited; an inheritance;
 майно  і  т.  ін.,  що  переходить  після  смерті  його  власника  до  іншої

особи.

Hoarding – тезаврація; 
 a stock or store of money or valued objects, typically one that is secret or

carefully guarded;
 збереження  цінностей  або  боргових  зобов’язань,  що  вилучені  з

економічного  та  грошового  обігу  і  не  приносять  доходу.  Такі
заощадження не є ґарантованим джерелом майбутнього прибутку, хоча
й можуть представляти певну цінність для колекціонерів.

Holding – внесок; pl. внески; авуари;
 (holdings)  stocks,  property,  and  other  financial  assets  in  someone’s

possession;
 щось,  що вам належить,  наприклад,  акції  в  компанії  чи будівлі,  або

земля, яку ви орендуєте та займаєтеся фермою.

Holding company – холдингова компанія;
 is the company that controls activity of subsideries by shares that it owns by

one owner or a group of owners;
 контролює діяльність інших компаній за допомогою їхніх акцій, якими

вона  володіє.  Інколи  холдингами  називають  компанії,  контрольні
пакети акцій яких належать одній або групі осіб.

Home banking – домашній банкінг; 
 bank services that you can use from your home, using the internet or phone;
 банківські  послуги,  якими  ви  можете  скористатися  вдома,

користуючись Інтернетом або телефоном.

Horizontal integration – горизонтальна інтеграція;
 a situation in which a company buys another company that has the same

activities;
 ситуація,  коли компанія купує іншу компанію, яка здійснює ту саму

діяльність.

Hot money – гарячі гроші;
 money that is moved, for example, from one bank or country to another, to

make a profit from high interest or exchange rates;
 гроші,  які переміщуються,  наприклад,  з одного банку або країни в

інший,  з метою отримання прибутку від високих відсотків або
обмінних курсів.
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House prices – ціни на житло;
 the sums in money for which houses may be bought or sold;
 грошові суми, за які будинки можуть бути придбані чи продані.

Human capital – людський капітал;
 the  abilities  and  skills  of  any  individual,  esp  those  acquired  through

investment in education and training, that enhance potential income earning;
 здібності та навички будь-якої людини, окрім тих, що були придбані за

рахунок інвестицій в освіту та навчання,  що підвищують потенційний
прибуток.

Human Development Index – індекс людського розвитку;
 is a statistic composite index of life expectancy, education, and per capita

income indicators, which are used to rank countries into four tiers of human
development;

 це  статистичний  складовий  показник  тривалості  життя,  освіти  та
показників  доходу  на  душу  населення,  який  використовується  для
ранжування країн на чотири рівні розвитку.

Hyper-inflation – гіперінфляція;
 is a rapid and often uncontrollable currency devaluation causing the prices

of goods and services to skyrocket in a short period of time;
 це швидка і часто неконтрольована девальвація валюти, що призводить

до зростання цін на товари та послуги за короткий проміжок часу.

Hypothecation (syn.  mortgage)  –  іпотека;  іпотечна  застава,  забезпечення
іпотеки; 

 is  the practice where a debtor pledges collateral to secure a debt or as a
condition precedent to the debt, or a third party pledges collateral for the
debtor;

 застава  із  збереженням  володіння  закладеним  майном  за
заставонадавачем;

 застава  без  переходу  права  власності  на  предмет  застави  до
заставоутримувача.

I

IBRD (див. International Bank of Reconstruction and Development)

Identification – ідентифікація;
 the act of recognizing and naming someone or something;
 дія, яка описує впізнання або називання когось або чогось.
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Identifier – ідентифікатор;
 a set of numbers, letters, or symbols that is used to represent a piece of data

or a process in a computer program;
 набір  цифр,  букв  або  символів,  який  використовується  для

представлення даних або процесу в комп'ютерній програмі.

Identify – ідентифікувати;
 to  recognize  someone  or  something  and say  or  prove  who or  what  that

person or thing is;
 розпізнати  когось  чи  щось  і  сказати  чи  довести,  хто  чи  що  є  цією

особою чи річчю.

IMF (див.  International  Monetary  Fund)  –  Міжнародний  валютний  фонд
(МВФ).

Implicit costs – неявні витрати;
 an implicit  cost  is  any cost  that has already occurred but  not  necessarily

shown or reported as a separate expense;
 це  будь-які  витрати,  які  вже  відбулися,  але  не  обов’язково

відображаються або повідомляються як окремі витрати.

Import – імпорт;
 to buy or bring in products from another country;
 купити або привести товари з іншої країни.

Improvable – той, який можна покращити;
 to bring into a more desirable or excellent condition;
 привести в більш бажаний або відмінний стан.

Improvement – покращення;
 a thing that makes something better or is better than something else;
 вдосконалення,  поліпшення,  покращення;  впорядкування;  зведення

будинку, що збільшує його вартість; винахід, непіонерський винахід;
вдосконалення раніше запатентованого винаходу.

Incentive – стимул, заохочення;
 a payment or concession to stimulate greater output or investment;
 в  економічній  теорії  будь-який  грошовий  або  не  грошовий  стимул,

винагорода за певні дії.

Income – прибуток; 
 money that is earned from doing work or received from investments;
 гроші, які зароблені за виконанні роботи або отримані від інвестицій.
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Incomes policy – політика регулювання доходів;
 a government plan to limit inflation by controlling the amount that people

earn;
 план уряду щодо обмеження інфляції шляхом контролювання коштів,

які заробляють люди.

Income tax – податок на прибуток підприємства, податок на прибуток;
 a tax that a person, organization, enterprise has to pay on an income, usually

higher for ones with larger incomes;
 податок, який ви повинні сплатити за свій дохід, як правило, вищий для

людей з більшими доходами.

Incoming (incomings) – доходи, надходження;
 sources of regular income;
 джерела регулярних надходжень; дохідні статті; доходи; надходження.

Increment – збільшення, приріст, прибуток, надбавка;
 an increase or addition, especially one of a series on a fixed scale; 
 додана до чого-небудь частина, сума, усе, що одержують понад план,

усталену норму і т. ін.

Indemnify – відшкодовувати збитки;
 to protect someone or something against possible damage or loss by paying

an indemnity to cover the costs;
 захистити когось чи щось від можливої шкоди чи втрати, сплативши

відшкодування для покриття витрат.

Independent goods – самостійні товари;
 are goods that have a zero cross elasticity of demand;
 це товари, які мають нульову перехресну еластичність попиту.

Indifference curve – крива байдужості;
 a  curve  on  a  graph  (the  axes  of  which  represent  quantities  of  two

commodities) linking those combinations of quantities which the consumer
regards as of equal value;

 крива, що позначає різноманітні комбінації двох товарів, які однаково
корисні для вжитку.

Index – індекс, показник, фондовий індекс;
 a figure in a system or scale  representing the average value of  specified

prices, shares, or other items as compared with some reference figure; 
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 цифровий  показник,  який  відображає  послідовні  зміни  якого-небудь
економічного явища;

 фондовий  індекс  –  це  показник  руху  фондової  кон’юнктури,
розрахований по формулі поточних цін конкретних цінних паперів, як
правило,  просте,  виважене  значення  середньої  ціни на  активи,  що
котируються. 

Indirect rate/taxes – непрямі податки;
 a tax charged on goods and services rather than on the money that people

earn;
 податок,  що нараховується на товари та  послуги,  а  не на гроші,  які

заробляють люди.

Indirect trade – непряма торгівля;
 an indirect distribution channel relies on intermediaries to perform most or

all distribution functions, otherwise known as wholesale distribution;
 непрямий  канал  розподілу  покладається  на  посередників,  які

виконують  більшість  або  всі  функції  дистрибуції,  інакше  відомі  як
оптовий розподіл.

Individual consumer – окремий споживач;
 means a customer that is not a business customer;
 це споживач, який не є бізнес-споживачем.

Individual demand – окремий попит;
 describes the ability and willingness of a single individual to buy a specific

good or service;
 індивідуальний попит  описує  здатність  і  готовність  окремої  людини

придбати певний товар чи послугу.

Individual supply – окрема пропозиція;
 is the supply of an individual producer at each price whereas market supply

of the individual supply schedules of all producers in the industry;
 це пропозиція ціни індивідуально одним виробником, тоді як ринкова

пропозиція стосується цінової політики усіх виробників у галузі.

Inflation – інфляція;
 a continuing rise in prices caused by an increase in the money supply and

demand for goods;
 це постійне зростання цін, спричинене збільшенням грошової маси та

попиту на товари.

Galloping/runaway inflation – гіперінфляція;
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 is  a  type of  inflation that  occurs  when the prices  of  goods and services
increase at two-digit or three-digit rate per annum;

 це  тип  інфляції,  який  виникає,  коли  ціни  на  товари  та  послуги
зростають із двоцифровою або трицифровою ставкою на рік.

Inflation rate – фактичний темп інфляції;
 the  common  measure  of  inflation  is  the  inflation  rate,  the  annualized

percentage  change  in  a  general  price  index,  usually  the  consumer  price
index, over time;

 загальний  показник  інфляції,  зміна  відсоткового  співвідношення  в
річному вимірі загального індексу цін, як правило, індекс споживчих
цін протягом певного часу.

Inflationary gap – інфляційний розрив;
 is  a  macroeconomic  concept  that  describes  the  difference  between  the

current level of real gross domestic product (GDP) and the anticipated GDP
that would be experienced if an economy is at full employment;

 це  макроекономічна  концепція,  яка  описує  різницю  між  поточним
рівнем  реального  валового  внутрішнього  продукту  (ВВП)  та
очікуваним ВВП, який би був, якщо економіка має повну зайнятість.

Inherit – успадковувати;
 to receive money, a house, etc. from someone after they have died;
 отримувати гроші, будинок тощо від когось після смерті.

Inheritance – спадщина; 
 money or objects that someone gives you when they die;
 гроші або предмети, які вам хтось віддає, коли вони помирають.

Innovation – інновація;
 (the use of) a new idea or method;
 (використання) нової ідеї чи методу.

Input – вхідна інформація;
 something such as energy, money, or information that is put into a system,

organization, or machine so that it can operate;
 енергія, гроші чи інформація, яка вкладається в систему, організацію

чи машину, щоб вона могла працювати.

Insider – інсайдер; 
 someone who is  an accepted member  of  a  group and who therefore has

special or secret knowledge or influence;
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 особа,  яка  має  доступ  до  внутрішньої  (конфіденційної)  інформації,
зазвичай  інсайдерами  є  директори,  старші  менеджери,  а  також
власники більше 10 голосів компанії.

Insolvency – неплатоспроможність;
 (especially of a company) the condition of not having enough money to pay

debts, buy goods, etc., or an occasion when this happens;
 відсутність  достатніх  коштів  для  сплати  боргів,  придбання  товарів

тощо.

Installment (instalment) –  внесок,  платіж,  розстрочка,  часткова  сплата,
частковий платіж, черговий платіж в розстрочку;

 a sum of money due as one of several equal payments for something, spread
over an agreed period of time; 

 одна з декількох частин, на які поділена сума грошей, взятих у борг на
певний період часу.

Insurance – страхування;
 an agreement in which you pay a company money and they pay your costs if

you have an accident, injury, etc.;
 договір, за яким ви сплачуєте гроші компанії, і вони оплачують ваші

витрати, якщо у вас є нещасний випадок, травма тощо.

Insure(v) – страхувати, застрахувати;
 to protect yourself against risk by regularly paying a special company that

will provide a fixed amount of money if you are killed or injured or if your
home or possessions are damaged, destroyed, or stolen;

 захистити себе від ризику, регулярно сплачуючи спеціальній компанії,
яка  надасть  фіксовану  суму грошей,  якщо ви вбиті  чи  поранені  або
якщо ваш будинок або майно пошкоджені, зруйновані або викрадені.

Insurer – страховик, особа або компанія, що страхує;
 a person or company that insures someone or something;
 особа чи компанія, яка страхує когось чи щось.

Integration – інтеграція, об’єднання;
 the action or process of integrating;
 об’єднання  в  ціле  будь-яких  окремих  частин,  об’єднання  та

координація дій різних частин цілісної системи.

Interchangeable bond – облігація з можливістю заміни;
 a bond that was issued as a bearer bond but later changed to a registered

bond, or vice versa;
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 облігація,  яка  випускалася  як  облігація  на  пред’явника,  але  пізніше
була змінена на зареєстровану облігацію, або навпаки.

Interchangeable security – цінний папір із можливістю заміни;
 is  an  equity-linked  investment  instrument  that  typically  involves  the

issuance of a debt  security that can be interchanged at a future date into
common stock, or the cash equivalent in some cases;

 це інвестиційний інструмент, пов’язаний з власним капіталом, який, як
правило,  передбачає  випуск  боргового  цінного  папера,  який  можна
буде  змінити  на  майбутню  дату  в  загальний  запас,  або  грошового
еквівалента в деяких випадках.

Interest – відсоток;
 money paid regularly at a particular rate for the use of money lent, or for

delaying the repayment of a debt (the monthly rate of interest);
 гроші, що мають бути регулярно сплачені за використання позики.

Interest income – відсоток від доходу;
 is the revenue earned by a lender for use of his funds or an investor on their

investment over a period of time;
 це дохід,  отриманий позикодавцем за використання його коштів або

інвестором від їх вкладень протягом певного періоду часу.

Interest rate – відсоткова ставка;
 an interest rate is the amount of interest due per period, as a proportion of

the amount lent, deposited or borrowed (called the principal sum);
 це сума заборгованості  за певний період, як частка від суми позики,

депозиту.

Intermediary – посередник;
 a person who acts as a link between people in order to try and bring about an

agreement; 
 особа  чи  установа,  організація  і  т.  ін.,  що  сприяє  встановленню  та

здійсненню  ділових  контактів,  торговельних  або  дипломатичних
зносин між ким-, чим-небудь.

Intermediate goods – проміжний продукт;
 products that are made during a manufacturing process but that are also used

in the production of other goods. Wood, steel, and sugar are all examples of
intermediate goods;

 продукти, які виготовляються під час виробничого процесу, але також
використовуються  у  виробництві  інших  товарів.  Деревина,  сталь  та
цукор – все це приклади проміжних товарів.
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Internal funds – внутрішні борги; 
 money that  a  person or  company raises  from within  to  begin  or  expand

operations;
 гроші,  які  людина або компанія  отримує зсередини для початку або

розширення діяльності.

International Bank of Reconstruction and Development – Міжнародний банк
реконструкції та розвитку;

 one of  the  five  international  organizations  that  now make up the  World
Bank.  The  main  aim  of  the  International  Bank  for  Reconstruction  and
Development  is  to  provide  loans  and  other  financial  services  to  poorer
countries, in order to encourage development;

 одна з  п’яти міжнародних організацій,  які  зараз  складають Світовий
банк. Основна мета Міжнародного банку реконструкції та розвитку –
надання  кредитів  та  інших  фінансових  послуг  біднішим  країнам  з
метою сприяння розвитку.

International Monetary Fund – Міжнародний валютний фонд;
 an  international  organization  that  checks  on  economic  developments  in

member  countries,  encourages  international  trade,  and  helps  and  advises
poorer countries or countries that are having economic problems;

 міжнародна  організація,  яка  перевіряє  економічні  зміни  в  країнах-
членах,  заохочує  міжнародну  торгівлю,  допомагає  та  консультує
бідніші країни чи країни, які мають економічні проблеми.

International  Organization  for  Standardization  (ISO) –  Міжнародна
організація зі стандартизації; 

 is an international standard-setting body composed of representatives from
various national standards organizations. Founded on 23 February 1947, the
organization  promotes  worldwide  proprietary,  industrial,  and  commercial
standards. from Greek isos ‘equal’; the term is often erroneously thought to
be an abbreviation. 

 добровільна некомерційна організація  зі  штаб-квартирою у Женеві  в
1946  році,  яка  займається  розробкою  міжнародних  стандартів  у
багатьох  галузях.  Членами  МОС  є  більш  ніж  130  національних
інститутів,  які  займаються  стандартизацією.  Назва  ISO  не  є
абревіатурою,  вона  походить  від  давньогрецького  слова  isos,  що
означає “рівний, рівнозначний, рівносильний”.

Invalid (adj.) – недійсний (договір);
 not valid, in particular especially of an official document or procedure not

legally recognized because it contravenes a regulation or law;
 недійсний,  нечинний,  юридично  недійсний  (нечинний),  який  не  має

(юридичної) сили, неправомірний; необґрунтований.
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Inventories – оборотні фонди;
 the amount of goods and materials owned by a company at a particular time,

including parts, products being made, and finished products;
 кількість  товарів  і  матеріалів,  що  належать  компанії  в  певний  час,

включаючи деталі, вироби, що виготовляються, і готову продукцію.

Inventory – інвентаризація;
 a complete list of items such as property, goods in stock, or the contents of a

building;
 перевірка  наявності  й  стану  майна  якого-небудь  господарства  та

складання його опису.

Inventory records – облік товарно-матеріальних цінностей / запасів;
 includes  details  of  the  recorded  information:  dates  prepared,  people  and

offices maintaining the records and medium used to record the data;
 перелік усіх товарів та майна, що належать особі чи бізнесу.

Invest – інвестувати;
 to put money, effort, time, etc. into something to make a profit or get an

advantage;
 вкласти гроші, зусилля, час тощо в щось, щоб отримати прибуток або

отримати перевагу.

Investment – інвестиція;
 the act of putting money, effort, time, etc. into something to make a profit or

get an advantage, or the money, effort, time, etc. used to do this;
 вкладення грошей, зусиль, часу тощо, з метою отримання прибутку. 

Investment counselor – інвестиційний консультант;
 an individual or firm that analyzes and makes recommendations on a client's

securities for a fee but does not have physical custody of these securities;
 фізична  особа  чи  фірма,  яка  аналізує  та  надає  рекомендації  щодо

цінних паперів клієнта за певну плату, але не опікується цими цінними
паперами.

Invite tenders – призначати торги;
 an occasion when companies are told they can compete for work by offering

their best price;
 умови за якими компанії можуть конкурувати між собою, пропонуючи

кращу ціну.
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Invoice – рахунок-фактура; 
 a list of goods sent or services provided, with a statement of the sum due for

these; a bill;
 перелік  відправлених  товарів  або  наданих  послуг  із  зазначенням

належної суми за них; рахунок.

ISO [ˈaɪsoʊ] див. International Organization for Standardization.

Issue – емісія;
 an issue of shares is a time when a company gives people the chance to buy

part of it or gives extra shares to people who already own some;
 це час, коли компанія надає людям можливість придбати її частину або

надає додаткові акції людям, які вже мають свою частку.  

J

Join – приєднувати;
 to become a member of an organization;
 стати членом організації.

Join-stock company (JSC) – акціонерне товариство (АТ);
 a business that  is  owned by the group of people who have shares in the

company;
 бізнес, який належить групі людей, які мають акції в компанії.

Joint venture – спільне підприємство;
 a business or business activity that two or more people or companies work

on together;
 бізнес або ділова діяльність, над якою працюють два або більше людей

або компаній разом.

JSC (див. Join-stock company) – акціонерне товариство (АТ).

Jumpy – нестабільний (ринок, ціни, економічна ситуація). 

Jumpy market – нестабільний ринок;
 a market condition where prices swing up and down considerably either in

the short term or for an extended period of time;
 ринок з різким коливанням цін за короткий або  проміжок часу.

Junk – маловартісна/низькоякісна річ;
 things that are considered to be of no use or value, or of low quality;
 речі, які вважаються не корисними, ні цінними, або низької якості.
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Junk bond – боргові забов`язання з високим ризиком невиплати; 
 a high-yielding high-risk security, typically issued by a company seeking to

raise capital quickly in order to finance a takeover;
 високоприбуткові цінні папери з високим рівнем ризику, як правило,

видаються  компанією,  яка  прагне  швидко  зібрати  капітал  для
фінансування поглинання.

K

Keep track – відслідковувати, бути в курсі справ;
 keep (or fail to keep) fully aware of or informed about something;
 бути  поінформованим  про  нагальний  стан  справ  у  певній  сфері

діяльності.

Key performance indicator (KPI) – ключовий показник ефективності;
 is  a  measurable  value  that  demonstrates  how  effectively  a  company  is

achieving key business objectives;
 це  вимірювана  величина,  яка  демонструє,  наскільки  ефективно

компанія досягає ключових цілей бізнесу. 

Keynesian theory of economics – кейнсіанська теорія економіки;
 is  a  theory  that  says  the  government  should  increase  demand  to  boost

growth.
 це теорія, згідно з якою уряд повинен збільшити попит, щоб сприяти

зростанню економіки.

Knock-off (syn. fake) – підробка;
 a cheap copy of a popular product; 
 дешева копія популярного товару.

Know-how – ноу-хау;
 practical knowledge, experience, and ability;
 практичні знання, досвід та вміння.

Known company (див. brand) – бренд.

KPI (див. key performance indicator) – ключовий показник ефективності.

L
Labour – праця;

 practical work, especially when it involves hard physical effort;
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 практична  робота,  особливо  коли  вона  передбачає  важкі  фізичні
зусилля.

Labour contract – трудовий договір;
 an agreement  between management  and the employees  of  a  company or

organization about salary, working conditions, etc.
 угода між керівництвом та працівниками компанії чи організації про

зарплату, умови праці тощо.

Labour force – робоча сила;
 all the people in a particular country who are of the right age to work, or all

the people who work for a particular company;
 всі  люди у певній країні,  які  прагнуть працювати,  або всі  люди, які

працюють у певній компанії.

Labour force participation rate – коефіцієнт участі у робочій силі;
 measures an economy's active labor force and is the sum of all employed

workers divided by the working age population;
 коефіцієнт  участі  робочої  сили  вимірює  активну  робочу  силу

економіки і  становить суму всіх  зайнятих працівників,  поділених на
населення працездатного віку.

Labour input – кількість витраченої праці;
 an indicator characterizing the expenditure of labor expressed in man-hours

on a production of a given consumer value or on a technical operation;
 зусилля  або  робоча  сила  (як  правило  у  годинах),  необхідна  для

виробництва товарів та послуг. 

Labour market – ринок праці;
 the supply of people in a particular country or area who are able and willing

to work;
 кількість  людей  у  певній  країні  чи  районі,  які  здатні  та  бажають

працювати.

Labour productivity – продуктивність праці;
 measures the hourly output of a country’s economy;
 продуктивність праці вимірює погодинний випуск товарів та послуг в

економіці країни.

Labour resource (syn. manpower resource) – трудовий ресурс;
 the number of people in a particular country or area who are physically and

mentally are able to work; the number of actual and potential workers of
industry, country, region, etc.;
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 частина населення країни, області, регіону та ін., яка фізично і психічно
здатна працювати,  сукупність фактичних і потенційних працівників
галузі,  регіону та ін.

Launch – v. запускати, розпочинати; 
 to start a business;
 розпочинати власну справу.

Launder (money) – відмивати (гроші).
 conceal  the  origins  of  (money  obtained  illegally)  by  transfers  involving

foreign banks or legitimate businesses;
 легалізовувати, відмивати (брудні кошти, гроші); приховувати джерело

прибутків.

Law of increasing opportunity costs – закон зростання оптимальних витрат;
 in economics, the law of increasing costs is a principle that states that once

all factors of production (land, labor, capital) are at maximum output and
efficiency, producing more will cost more than average; 

 в економіці закон збільшення витрат – це принцип, який стверджує, що
коли  всі  фактори  виробництва  (земля,  праця,  капітал)  досягнуть
максимальної  продукції  та  ефективності,  то  виробництво  більше
обійдеться дорожче середнього.

Laffer curve (див. curve) – крива Лаффера;
 a supposed relationship between economic activity and the rate of taxation

which  suggests  that  there  is  an  optimum  tax  rate  which  maximizes  tax
revenue Origin: (1970s) named after Arthur Laffer (born 1942), American
economist;

 крива,  що  показує  зв’язок  між  податковими  ставками  і  об’ємом
податкових надходжень.

Lag –  лаг;
 in economics, the inside lag (or inside recognition and decision lag) is the

amount of time it takes for a government or a central bank to respond to a
shock in the economy; 

 в економіці внутрішній лаг (або внутрішнє відставання у визнанні та
прийнятті  рішень)  –  це  кількість  часу,  який  потрібен  уряду  чи
центральному банку, щоб відповісти на шок в економіці.

Lay off – звільняти (працівників);
 workers are  laid off,  they are told by their  employers to leave their  job,

usually because there is no more work for them to do;
 працівників спровіщають роботодавці про відсторонення від роботи,

звільнення, у зв’язку з відсутністю роботи.
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Leader – лідер;
 the person who leads or commands a group, organization, or country; an

organization  or  company  that  is  the  most  advanced  or  successful  in  a
particular area;

 людина, яка здійснює керівництво над групою, організацією, країною;
організація або компанія, що досягла визначних результатів та успіху у
певній галузі.

Leadership – керівництво, лідерство;
 a simple definition is  that  leadership is  the art  of  motivating a  group of

people to act towards achieving a common goal;
 це  мистецтво  мотивувати  інших  людей  для  досягнення  поставленої

мети.

Leaflet – листівка, брошура;
 a printed sheet of paper containing information or advertising and usually

distributed free;
 рекламна  листівка,  брошура,  памфлет,  що  розповсюджується

безкоштовно.

Lease – орендувати;
 to make a legal agreement by which money is paid in order to use land, a

building, a vehicle, or a piece of equipment for an agreed period of time;
 укласти  юридичну  угоду,  за  якою  виплачуються  гроші  з  метою

використання  землі,  будівлі,  транспортного  засобу  або  предмета
обладнання протягом узгодженого періоду часу.

Leaseholder – орендар;
 the person who pays the owner of a piece of land or a building in order to be

able to use it;
 особа,  яка платить власнику земельної ділянки чи будівлі,  щоб мати

можливість ним користуватися.

Leasing – орендування; лізинг; довготермінова оренда устаткування (машин).

Leave – відпустка;
 (also leave of absence) time when one has permission to be absent from

work or from duty;
 звільнення на певний час від роботи, навчання для відпочинку і т. ін.

Legal – легальний;
 appointed or required by the law;
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 законний; дозволений законом.

Legacy – спадок; 
 a legacy is money or property left to a person by someone who has died; 
 це гроші або майно, залишене людиною, яка померла.

Lend – позичати комусь;
 to give something to someone for a short period of time, expecting it to be

given back; 
 дати комусь щось на короткий проміжок часу, розраховуючи, що він

поверне.

Lender – кредитор;
 someone  or  something  that  lends  money,  especially  a  large  financial

organization such as a bank;
 хтось  чи  щось,  що  позичає  гроші,  особливо  велика  фінансова

організація, така як банк.

Levy – збір, стягнення (податків); обкладання (податком); сума обкладання
(capital levy – податок з капіталу tax levy – податковий збір); оподаткувати;

 (of a government or organization) to demand an amount of money, such as a
tax, from a person or organization; 

 (уряду чи організації) вимагати від людини чи організації певну суму
грошей, наприклад податку.

Liabilities – пасиви, забов`язання;
 the responsibility of a person, business, or organization to pay or give up

something of value;
 відповідальність  людини,  бізнесу  чи  організації  заплатити  чи

відмовитись від чогось цінного.

License – ліцензія;
 an  official  document  that  gives  you  permission  to  own,  do,  or  use

something; 
 офіційний документ, який дає вам дозвіл на те, щоб володіти, робити

чи використовувати щось.

License – v давати право;
 to give someone official permission to do or have something;
 дати комусь офіційний дозвіл щось зробити чи мати.

Limit – межа, границя; v. обмежувати;
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 the greatest amount, number, or level of something that is either possible or
allowed; 

 найбільша кількість або рівень чогось, що можливо або дозволено.

Limited Company (Ltd) – товариство з обмеженою відповідальністю;
 is  a  general  form  of  incorporation  that  limits  the  amount  of  liability

undertaken by the company’s shareholders; 
 це  загальна  форма  реєстрації,  яка  обмежує  обсяг  відповідальності,

взяту на себе акціонерами компанії.

Liquidate – ліквідовувати;
 to cause a business to close, so that its assets can be sold to pay its debts; 
 змусити бізнес закритися, щоб його активи можна було продати, щоб

сплатити борги.

Liquidation – ліквідація;
 the process of closing a business, so that its assets can be sold to pay its

debts, or an instance of this; 
 процес закриття бізнесу,  щоб його активи можна було продати, щоб

сплатити борги.

Liquidity – ліквідність; 
 the availability of liquid assets to a market or company;
 наявність ліквідних активів на ринку чи компанії.

Liquidity ratios – коефіцієнт ліквідності;
 the value of a company’s cash and assets that can be easily changed into

cash in relation to the amount of debt it has to pay back, usually over the
next 12 months; 

 вартість грошових коштів та активів компанії, яку можна легко змінити
на грошові кошти відносно суми боргу, яку вона повинна повернути, як
правило, протягом наступних 12 місяців.

Litigate – судитися;
 to ask for a disagreement to be discussed in a court of law so that a judgment

can be made that must be accepted by both sides in the argument; 
 звернутися  з  незгодою  до  суду  для  прийняття  рішення,  яке  б

задовольнило обидві конфліктуючі сторони. 
Litigation – судовий позов.

Living standard – життєвий рівень; 
 the  quality  of  housing,  material  comfort,  and  wealth  experienced  by  an

individual or group;
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 якість житла, матеріальний комфорт та багатство особи чи групи осіб. 

Loan – позика; 
 a thing that is borrowed, especially a sum of money that is expected to be

paid back with interest;
 річ,  яку  позичають,  особливо  суму  грошей,  яку,  як  очікується,

повернуть з відсотками.

Long-run aggregate supply – довгострокова сукупна пропозиція;
 a curve that shows the relationship between price level and real GDP that

would be supplied if all prices, including nominal wages, were fully flexible;
price can change along the LRAS, but output cannot because that output
reflects the full employment output; 

 крива,  яка  показує  взаємозв’язок  між  рівнем  цін  та  реальним  ВВП,
який  би  забезпечувався,  якби  всі  ціни,  включаючи  номінальну
заробітну  плату,  були  повністю  гнучкими;  ціна  може  змінюватися
вздовж довгострокової сукупної пропозиції, але виробництво не може,
тому що це відображає повний вихід на роботу.

Lorenz curve – крива Лоренца; розподіл Лоренца;
 a graph on which the cumulative percentage of total  national  income (or

some  other  variable)  is  plotted  against  the  cumulative  percentage  of  the
corresponding population (ranked in increasing size of share). The extent to
which the curve sags below a straight diagonal line indicates the degree of
inequality  of  distribution.  Origin:  early  20th  cent.:  named  after  Max  O.
Lorenz, the American statistician who devised the curve.

 функція  розподілу,  що  була  запропонована  американським
економістом  Максом  Отто  Лоренцом  в  1905  році  як  показник
нерівності доходів населення. Графіком функції (в прямокутній системі
координат)  є  крива  Лоренца,  яка  опукла  вниз  та  проходить  під
діагоналлю  одиничного  квадрата,  що  розташований  в  першій
координатній чверті.

Loss – втрата, збитки; 
 amount of money lost by a business or organization;
 кількість грошей, втрачених бізнесом або організацією.

LRAS (див. Long-run aggregate supply).

Ltd (див.Limited Company).

Lucrative – дуже прибутковий; 
 producing a great deal of profit;
 такий, що дозволяє отримати великий прибуток.
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Lure – заманювати;
 something  that  tempts  or  is  used  to  tempt  a  person  or  animal  to  do

something;
 приваблюючи  чим-небудь,  заохочувати,  спонукати  йти  кудись,

опинятися де-небудь, приєднуватися до когось. 

Luxury merchandise – товари розкоші;
 is a good for which demand increases more than proportionally as income

rises,  so  that  expenditures  on  the  good  become  a  greater  proportion  of
overall spending;

 товар,  для  якого  попит  збільшується  більш ніж пропорційно  в  міру
зростання доходу, так що витрати на товар стають більшою часткою
загальних витрат. 

 
M

Macroeconomics – макроекономіка;
 the study of the financial and economic systems of a country or an industry; 
 наука про фінансово-економічну систему країни чи галузі.

Mailing – надсилання реклами поштою; розсилка;
 is available only to the recipients who opted in;
 доступна опція для тих, хто підписався на розсилку реклами.

Manual work – фізична праця;
 work involving the hands, as opposed to an office job; 
 робота, що включає фізичні зусилля, на відміну від офісної роботи.

Manufacture – v виробляти (на заводі);
 to produce goods in large numbers, usually in a factory using machines; 
 виробляти  товари  у  великій  кількості,  як  правило,  на  заводі  з

використанням машин.

Margin – маржа;
 the profit made on a product or service; 
 прибуток, отриманий від товару чи послуги.

Marginal  costs –  граничні  витрати;  додаткова  собівартість;  вартість
зростання виробництва (на одиницю продукції);

 the cost of producing one more item, etc. compared to the cost of producing
all items so far;
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 витрати на виготовлення ще одного предмета порівняні з витратами на
виробництво всіх предметів. 

Marginal product – граничний продукт;
 also called marginal physical product, is the change in total output as one

additional unit of input is added to production;
 граничний  продукт,  який  також  називають  граничним  фізичним

продуктом, – це зміна загального обсягу виробництва, оскільки одна
додаткова одиниця введення додається до виробництва.

Marginal propensity to consume – гранична схильність до споживання;
 in  economics,  the  marginal  propensity  to  consume  is  defined  as  the

proportion  of  an  aggregate  raise  in  pay  that  a  consumer  spends  on  the
consumption of goods and services, as opposed to saving it; 

 в економіці гранична схильність до споживання визначається як частка
сукупного  підвищення  заробітної  плати,  яку  споживач  витрачає  на
споживання товарів і послуг, на відміну від їх економії.

Marginal propensity to save – гранична схильність до заощадження;
 is the fraction of an increase in income that is not spent on an increase in

consumption;
 частка  приросту  доходу,  яка  не  витрачається  на  збільшення

споживання.

Marginal revenue – граничний дохід;
 the amount of  money a  company can make by selling one more unit  of

something
 кількість  грошей,  яку  може  заробити  компанія,  продавши  ще  одну

одиницю чогось.

Marginal utility – гранична корисність;
 the marginal utility of a goods or service is the change in the utility from an

increase in the consumption of that good or service;
 гранична  корисність  товару  чи  послуги  –  це  зміна  корисності  від

збільшення споживання цього товару чи послуги.

Market – n ринок;
 the people who might want to buy something, or a part of the world where

something is sold; 
 люди, які,  можливо, хочуть щось купити, або частина світу, де щось

продають.
Market – v виводити на ринок.

Market economy – ринкова економіка;
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 an economic system in which goods and services are made, sold, and shared
and prices set by the balance of supply and demand;

 економічна  система,  в  якій  товари  та  послуги  виробляються,
продаються  та  діляться,  а  ціни встановлюються  балансом попиту  та
пропозиції.

Market value ratios – коефіцієнт ринкової вартості;
 are used to evaluate the current share price of a publicly-held company’s

stock;
 коефіцієнти ринкової вартості використовуються для оцінки поточної

ціни акцій компанії.

Markup – націнка; 
 the amount added to the cost price of goods to cover overheads and profit; 
 сума,  що додається  до  собівартості  товарів  для  покриття  накладних

витрат та прибутку.
Mark up – v робити націнку.

Maturity – термін оплати, строк дії (фінансової операції);
 termination of the period that an obligation has to run;
 строк виконання зобов’язань, що наступив.

Maturity of bonds – строк дії облігацій.

Measure – міра;
 a way of achieving something, or a method for dealing with a situation 
 спосіб чогось домогтися або метод вирішення ситуації.

Measure of value – міра цінності;
 is  the  function  of  money  that  enables  the  values  of  different  goods  and

services to be compared, also referred to as a unit of value;
 це функція грошей, що дозволяє порівнювати вартість різних товарів та

послуг, також розглядається як одиниця оцінки вартості. 

Medium of exchange – спосіб обміну;
 something that is used to pay for goods or services, for example a particular

currency; 
 те,  що  використовується  для  оплати  товарів  або  послуг,  наприклад,

певна валюта.

Meet one’s expenses – покривати чиїсь витрати;
 to pay for resources used for production or for fulfillment of someone needs;
 оплачувати витати на виробництво або на задоволення власних потреб.
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Merchandise – товари; 
 goods to be bought and sold;
 товари, які купуються та продаються.

Merchandise – сприяти поширенню товарів;
 to encourage the sale of goods by advertising them or by making certain that

they are noticed;
 заохочувати продаж товарів, рекламуючи їх, переконуючись, що вони

помітні.

Merchant – купець, торговець;
 a person whose job is to buy and sell products in large amounts, especially

by trading with other countries;
 людина, робота якої полягає у купівлі та продажу продукції у великих

кількостях, особливо торгуючи з іншими країнами.

Merger – n злиття (підприємств);
 an occasion when two or more companies or organizations join together to

make one larger company; 
 випадок, коли дві або більше компаній або організацій об'єднуються,

щоб зробити одну більшу компанію.

Merge – v зливатися, об’єднуватись; 
 combine or cause to combine to form a single entity;
 об’єднати або викликати поєднання, щоб утворити єдине ціле.

Microeconomics – мікроекономіка;
 the study of the economic problems of businesses and people and the way

particular parts of an economy behave; 
 вивчення економічних проблем бізнесу та людей та поведінки окремих

частин економіки.

Middleman – посередник; 
 is a person or company which buys things from the people who produce

them and sells them to the people who want to buy them;
 особа  чи  установа,  організація  і  т.  ін.,  що  сприяє  встановленню  та

здійсненню  ділових  контактів,  торговельних  або  дипломатичних
зносин між ким-, чим-небудь. 

Minimum wage – мінімальний розмір оплати праці;
 the smallest  amount of  money that  employers are legally allowed to pay

someone who works for them;
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 найменша сума грошей, яку роботодавці законно дозволяють платити
тому, хто працює на них.

Misery index – нестаток;
 equal to the sum of the inflation rate and the unemployment rate, the original

misery  index  was  popularized  in  the  1970s  as  a  measure  of  America’s
economic health during a president’s term in office;

 величина, яка поєднує рівень інфляції і рівень безробіття,  уперше це
поняття  почали  використовувати   у  70-ті  роки  минулого  століття  в
Америці,  як  показник  економічної  стабільності  за  президентський
термін правління.

Modernization – модернізація;
 the process of adaptation (something) to modern needs or habits;
 зміни, удосконалення згідно із вимогами сучасності.

Modernize – v модернізувати;
 adapt (something) to modern needs or habits, typically by installing modern

equipment or adopting modern ideas or methods he modernized the health
service;

 змінювати, вдосконалювати відповідно до сучасних вимог і смаків.

Monetarism – монетаризм;
 is a school of thought in monetary economics that emphasizes the role of

governments in controlling the amount of money in circulation;
 це  економічна  школа,  яка  підкреслює  роль  урядів  у  контролі  над

кількістю грошей в обігу.

Monetary base – грошова база;
 is the total amount of a currency that is either in general circulation in the

hands of the public or in the commercial bank deposits held in the central
bank's reserves;

 це  загальна  сума  валюти,  яка  перебуває  в  загальному обігу  в  руках
населення,  або  в  депозитах  комерційного  банку,  що  зберігаються  в
резервах центрального банку.

Monetary multiplier – грошовий мультиплікатор;
 sometime called the monetary multiplier, measures the effect that a change

in banks’ required reserves has on the overall money supply of an economy;
 грошовий  мультиплікатор,  який  також  називають  вартісним

мультиплікатором,  вимірює  вплив,  який  змінить  необхідні  резерви
банків на загальну грошову масу економіки.

Monetary policy – грошова політика;
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 is the policy adopted by the monetary authority of a country that controls
either the interest rate payable on very short-term borrowing or the money
supply, often targeting inflation or the interest rate to ensure price stability
and general trust in the currency; 

 це політика,  прийнята грошовим органом країни,  яка контролює або
відсоткову ставку, що виплачується за дуже короткострокові позики,
або грошову масу, часто націлену на інфляцію або відсоткову ставку
для забезпечення стабільності цін і загальної довіри до валюти.

Money – гроші;
 the coins or bills with their value on them that are used to buy things, or the

total amount of these that someone has;
 монети або купюри, що мають відповідну вартість, і використовуються

для придбання речей, або загальна сума коштів, що належить певній
особі. 

Money in advance – аванс з зарплати.
Money laundry – відмивання грошей.

Money supply – грошова маса; грошова маса в обігу;
 is the entire stock of currency and other liquid instruments circulating in a

country’s economy as of a particular time;
 це весь запас валюти та інших ліквідних інструментів, що циркулюють

в економіці країни станом на певний час.

Money turnover – грошовий оборот;
 сash turnover is the amount of times a company has spent through its cash

during the reporting period;
 це  кількість  разів,  яку  компанія  витратила  за  свої  готівкові  кошти

протягом звітного періоду.

Monitoring – моніторинг;
 observe and check the progress or quality of (something) over a period of

time; keep under systematic review; 
 спостерігати і перевіряти прогрес або якість (чогось) протягом певного

періоду часу; тримати систематичний огляд.

Monopoly – монополія;
 (an  organization  or  group  that  has)  complete  control  of  something,

especially an area of business, so that others have no share 
 (організація або група, яка має) повний контроль над чимось, особливо

сферою бізнесу, виключаючи інших претендентів на власну частку. 

Monopolist – монополіст;
 a person or company that has a monopoly;
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 особа або компанія, що володіє монополією.
Monopolize – v монополізувати.

Monopolistic – монополістичний;

Moratorium – мораторій;
 temporary prohibition of an activity;
 тимчасова заборона діяльності.

Mortgage – іпотека; 
 a legal agreement by which a bank, building society, etc. lends money at

interest  in  exchange  for  taking  title  of  the  debtor’s  property,  with  the
condition that the conveyance of title becomes void upon the payment of the
debt;

 юридична угода,  за якою банк, будівельне товариство, тощо позичає
гроші під відсоток в обмін на отримання права власності боржника, за
умови,  що  передання  права  власності  стає  недійсним  після  сплати
боргу.

Mortgage loan – іпотечне кредитування;
 is used either by purchasers of real property to raise funds to buy real estate,

or alternatively by existing property owners to raise funds for any purpose,
while putting a lien on the property being mortgaged.

 іпотечний  кредит  використовується  або  покупцями  нерухомості  для
збору  коштів  на  придбання  нерухомості,  або,  як  альтернатива,
власникам  нерухомості  для  збору  коштів  з  будь-якою  метою,  при
цьому встановлюючи заставу на майно, яке знаходиться в заставі.

Mortgage (v) – заставляти в іпотеку;
 to borrow money to buy a house.
 позичити гроші на придбання будинку.

MPC (див. Marginal propensity to consume).

MPS (див. Marginal propensity to save).

Mutual – взаємний;
Terms of delivery are by mutual agreement only.

Mutual funds – спільні фонди;
 a service where financial experts invest the money of many people in many

different companies;
 послуга, в яку фінансові експерти вкладають гроші багатьох людей у

багато різних компаній
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N

N/А (див. Not applicable).

National Bank – Національний банк; 
 a national bank that provides financial and banking services for its country’s

government and commercial banking system, as well as implementing the
government’s monetary policy and issuing currency. 

 національний  банк,  який  надає  фінансові  та  банківські  послуги  для
уряду та комерційної банківської системи, а також здійснює грошову
політику уряду та видає валюту.

National economy – національна економіка.
 the economy of a nation as a whole that is an economic unit and is usually

held to have a unique existence greater than the sum of the individual units
within it;

 економіка  нації  в  цілому,  яка  є  економічною  одиницею,  і  зазвичай
вважається  унікальним  існуванням  більшості,  ніж  сума  окремих
одиниць всередині неї.

National income – національний дохід.
 the income earned by a country from the goods and services it produces; 
 дохід, який отримує країна від товарів і послуг, які вона виробляє.

National-income accounting – облік національного доходу.
 is a bookkeeping system that a government uses to measure the level of the

country’s economic activity in a given time period; 
 це  система  бухгалтерського  обліку,  яку  уряд  використовує  для

вимірювання  рівня  економічної  активності  країни  за  певний  період
часу.

Natural rate of unemployment – природний рівень безробіття.
 is  jobless  status,  until  they  find  that  new  job,  is  the  natural  rate  of

unemployment. 
 природний рівень безробіття відповідає повній зайнятості в економіці,

коли безробітними є ті люди, професія яких не дозволяє знайти роботи
в даний момент (структурне безробіття), а також ті, які переходять з
одного місця роботи на інше (фрикційне безробіття).

NB (див. National Bank).

NDP (див. Net Domestic Product).
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NE (див. Net exports).

Net Domestic Product (NDP) – чистий внутрішній продукт;
 the net domestic product (NDP) equals the gross domestic product (GDP)

minus depreciation on a country’s capital goods; 
 чистий внутрішній продукт (ЧВП) дорівнює валовому внутрішньому

продукту  (ВВП)  за  вирахуванням  амортизації  на  товари  капіталу
країни.

Negotiations – переговори;
 the  process  of  discussing  something  with  someone  in  order  to  reach  an

agreement with them, or the discussions themselves;
 процес обговорення чогось з кимось, щоб досягти згоди з ними, або

ведення дискусій з ними.
Negotiate – v домовлятися.

Net Economic Welfare – чистий економічний добробут;
 is a proposed national income measure that attempts to put a value on the

costs of pollution, crime, congestion, and other 'negative' spinoffs, in order
to find a better measure of true national income;

 це запропонований національний покажчик доходу, який намагається
визначити  витрати  на  забруднення,  злочинність,  затори  та  інші
“негативні” наслідки,  щоб  знайти  кращий  показник  справжнього
національного доходу.

Net exports – чистий експорт;
 are a measure of  a  nation’s total  trade.  The formula for  net  exports  is  a

simple one: The value of a nation’s total export goods and services minus
the value of all the goods and services it imports equal its net exports; 

 це міра загальної торгівлі нації. Формула чистого експорту є простою:
вартість загального експорту товарів та послуг країни за вирахуванням
вартості всіх товарів та послуг, які імпортує, дорівнює його чистому
експорту.

Net foreign factor income  (NFFI) – чисті первинні доходи з-за кордону;
 is the difference between the aggregate amount that a country’s citizens and

companies earn abroad, and the aggregate amount that foreign citizens and
overseas companies earn in that country;

 це  різниця  між  сукупною сумою,  яку  громадяни  країни  та  компанії
заробляють за кордоном, і сукупною сумою, яку заробляють іноземні
громадяни та закордонні компанії в цій країні.

Net foreign transfers (NFT) – чисті іноземні трансфери; 
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 refer to the value of overseas assets owned by a nation, minus the value of
its domestic assets  that  are owned by foreigners,  adjusted for changes in
valuation and exchange rates. 

 відносяться  до вартості  закордонних активів,  що належать країні,  за
вирахуванням вартості її внутрішніх активів, які належать іноземцям,
скоригованої на зміни в оцінці на курсах обміну.

Net indirect taxes – чисті непрямі податки;
 money value of final goods and services can be estimated in two ways—at

Factor Cost (FC) and at Market Price (MP). Briefly, the difference between
FC  and  MP is  ‘net  indirect  tax’.  And  net  indirect  tax  is  the  difference
between indirect tax and subsidy; 

 вартість грошей на кінцеві товари та послуги може бути оцінена двома
способами – за факторною вартістю (ФВ) та за ринковою ціною (РЦ).
Різниця  між  ФВ та  РЦ –  це  “чистий  непрямий  податок”.  А  чистий
непрямий податок – це різниця між непрямим податком та субсидією.

Net investment – чисті інвестиції;
 is the amount spent by a company or an economy on capital assets, or gross

investment, less depreciation; 
 це  сума,  витрачена  підприємством  або  економікою  на  капітальні

активи, або валові інвестиції за вирахуванням амортизації.

Net National Disposable Income – чистий національний наявний дохід;
 gross (or net) national disposable income is the sum of the gross (or net)

disposable incomes of the institutional sectors;
 валовий (або чистий) національний наявний дохід – це сума валових

(або чистих) наявних доходів інституційних секторів.

Net National Income – чистий національний дохід;
 in national  income accounting,  net national income (NNI) is net  national

product (NNP) minus indirect taxes;
 у національному обліку доходів чистий національний дохід – це чистий

національний продукт мінус непрямі податки.

Net present value – чиста дисконтована вартість;
 is the difference between the present value of cash inflows and the present

value of cash outflows over a period of time; 
 це  різниця  між  вартістю  надходження  грошових  коштів  станом  на

певний проміжок часу і  вартістю відтоку грошових коштів протягом
того ж періоду часу.

Net taxes – чисті податки;
 in economics, net taxes are taxes on production less subsidies received; 
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 в  економіці  чисті  податки  –  це  податки  на  виробництво  за
вирахуванням отриманих субсидій.

Net  worth –  вартість  майна  за  винятком  забов’зань,  власний  капітал
підприємства;

 is  the  value  of  all  the  non-financial  and  financial  assets  owned  by  an
institutional unit or sector minus the value of all its outstanding liabilities; 

 це  вартість  усіх  нефінансових  та  фінансових  активів,  що  належать
інституційній одиниці чи сектору за вирахуванням вартості всіх його
непогашених зобов’язань.

NEW (див.Net Economic Welfare).

NFFI (див. Net Foreign Income).  

NFT (див. Net Foreign Transfers).

NGO (див. Non-government organization).

Niche – ніша (продукту). There is a niche in the market for this product.
 a niche in the market  is  a  specific  area of  marketing which has its  own

particular requirements, customers, and products;
 те місце на ринку, за яким закріплені свої умови, власні споживачі та

продукти.

NNDI (див. Net National Disposable Income).

NNI (див. Net National Income).

Nominal – номінальний.

Nominal GDP (nominal gross domestic product) – номінальний ВВП;
 nominal gross domestic product is the total value of produced goods and 

services annually in their price equivalent; 
 номінальний валовий внутрішній продукт – вартість кінцевих товарів і

послуг, виготовлених у країні за рік, у поточному ціновому еквіваленті.

Non-competitive consumption – неконкурентне споживання; 
goods consumed primarily for their:

 intrinsic utility,
 leisure,
 physical activity; 

товари, споживані насамперед через:
 внутрішню корисність,
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 дозвілля,
 фізичну активність.

Non-exclusive consumption – споживання без винятку;
 in economics, a public good is a good that is both non-excludable and non-

rivalrous  in  that  individuals  cannot  be  excluded  from  use  or  could  be
enjoyed without paying for it,  and where use by one individual does not
reduce  availability  to  others  or  the  goods  can  be  effectively  consumed
simultaneously by more than one;

 в економічній сфері суспільне благо – це добро, яке є не виключеним і
неконкурентоспроможним, оскільки люди не можуть бути виключені з
використання  або  можуть  користуватися  не  платячи  за  це,  і  коли
використання однією особою не зменшує доступність для інших або
товари можуть ефективно споживатися одночасно більш ніж одним.

Non-government organization (NGO) – неурядова організація;
 is  a  non-profit,  citizen-based  group  that  functions  independently  of

government.  NGOs,  sometimes  called  civil  societies,  are  organized  on
community,  national  and  international  levels  to  serve  specific  social  or
political purposes, and are cooperative, rather than commercial, in nature;

 це  неприбуткова,  заснована  на  громадських  засадах  організація,  яка
функціонує незалежно від уряду. Громадські організації, утворюються
на громадських, національних та міжнародних засадах для задоволення
конкретних соціальних чи політичних цілей і носять кооперативний, а
не комерційний характер.

Not applicable (N/A) – не застосовувати;
Financial limits are not applicable to fault-based liability.

Notary – нотаріус; 
 a person authorized to perform certain legal formalities, especially to draw

up  or  certify  contracts,  deeds,  and  other  documents  for  use  in  other
jurisdictions; 

 особа, уповноважена на виконання певних юридичних формальностей,
особливо  для  складання  або  посвідчення  договорів,  актів  та  інших
документів для використання в інших юрисдикціях.

Null and void – недійсний;
 having no force, binding power, or validity;
 такий, що втратив юридичну силу.

O

Obligation – облігація, збов’язання; 
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 is a document in which a person binds himself or herself to undertake or
refrain  from  doing  a  particular  act.  A  debt  instrument,  such  as  a  loan,
mortgage, or bond;

 це  документ,  в  якому людина  зобов’язує  себе  чинити певну  дію чи
утримуватися від неї.  Борговий інструмент, такий як позика,  іпотека
або облігація.

Offer – пропозиція;
 voluntary but conditional promise submitted by a buyer or seller (offeror) to

another (offeree) for acceptance, and which becomes legally enforceable if
accepted by the offeree;

 добровільна,  але  умовна  обіцянка,  подана  покупцем  або  продавцем
(оферентом) іншому (особi, якій робиться пропозиція) для прийняття, і
яка набирає законної сили, якщо її прийнято.

Offer – v пропонувати;
 to provide or supply something;
 забезпечити або надати щось.

Offshore – офшор;  
 businesses, banks, or accounts based in a different country with 

different tax rules, usually because this is cheaper and provides financial and
legal advantages; 

 підприємства,  банки або рахунки,  що знаходяться в іншій країні,  з
різними правилами оподаткування, як правило, оскільки це дешевше та
забезпечує фінансові та юридичні переваги.

Okun’s law − закон Окуна;
 is the relationship between increases in unemployment and decreases in a

country’s GDP;
 це залежність між збільшенням безробіття та зменшенням ВВП країни.

Oligopoly – олігополія; 
 a  situation  in  which  a  small  number  of  organizations  or  companies  has

control of an area of business, so that others have no share;
 ситуація, коли невелика кількість організацій або компаній контролює

сферу бізнесу, щоб інші не мали частки.

OMO (див. Open market operations).
OPEC (див. Organization of Petroleum Exporting Countries).  

Open economy – відкрита економіка;
 is  a  type  of  economy  where  goods  and  services  are  traded  with  other

countries largely  without trade restrictions;
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 це  тип  економіки,  де  товари  та  послуги  продаються  країнами
переважно без торгових обмежень.

Open market operations (OMO) – операції на відкритому ринку;
 are the purchase and sale of securities and treasury bills by the central bank

of the country with a view to regulate the supply of money in the economy.
 це  купівля  та  продаж  цінних  паперів  та  казначейських  векселів

центральним банком країни з метою регулювання пропозиції грошей в
економіці.

Opportunity cost – альтернативна вартість;
 the  cost  of  producing  a  good  or  service,  measured  against  the  lost

opportunity to produce another type of good or service and requiring the
same cost of resources, the cost of replacing one good with another;

 вартість виробництва товару чи послуги,  що вимірюється стосовно
втраченої можливості виробництва іншого виду товарів або послуг і
потребує таких же витрат ресурсів, ціна заміни одного блага іншим.

Order – замовлення;
 a request to make, supply, or deliver  goods  or services;
 запит на виготовлення, поставку чи доставку товарів або послуг.

Organization – організація; 
 is  a company or  other group of people,  such  as  an  institution  or  an

association, that works together for a particular purpose;
 це компанія або інша група людей, наприклад, установа чи асоціація,

які працюють разом для певної мети.

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) − Організація країн-
експортерів нафти   (ОПЕК); 

 an organization of countries formed in 1961 to agree on a common policy 
for the production and sale of petroleum;

 організація, утворена в 1961 р. для узгодження спільної політики щодо
виробництва та продажу нафти.

Outcome – вихід; вихід продукції; результат;
 a final product or the result or effect of an action, situation;
 кінцевий продукт або результат чи ефект дії, ситуації.

Outflow – відтік (грошей);
 the amount of money that leaves a company, industry, or country during 

a particular period.
 кількість  грошей,  яка  залишає  компанію,  галузь  чи  країну  протягом

певного періоду.
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Outlay – витрати, затрати, капіталовкладення;
 an amount of money spent for a particular purpose 

or start a project, especially as a first investment in something;
 кількість  грошей,  витрачених  на  певну  мету  або  запуск  проекту,

наприклад, перша інвестиція.

Outlet – торговельна точка;
 a store selling the goods of a particular company or goods of 

a particular type, often one selling goods at prices that are lower than usual;
 магазин, що продає товари певної компанії або товари певного виду,

часто продають товари за цінами, нижчими, ніж зазвичай.

Outpayments – виплати; 
 it is the amount of money that an enterprise or state pays to someone; 
 це сума грошей, яку підприємство або держава платять кому-небудь.

Output – випуск продукції, продуктивність;
 the amount of something produced by a person, machine, or industry;
 кількість виробленого людиною, машиною чи галуззю.

Outsource – аутсорсинг;
 a contract with another company to get work done, often in 

another country, rather than in your own company;
 договір з іншою компанією на виконання роботи, часто в іншій країні,

а не у власній компанії.

Outstanding – несплачений, нереалізований;
 not yet paid, solved, or done.
 ще неоплачений, невирішений чи незроблений.

Outstandings – несплачені рахунки, заборгованість; 
 outstanding loans or unsettled accounts;
 непогашені позики або неврегульовані рахунки.

Overdraft – овердрафт;
 short-term credit to creditworthy clients to pay billing documents in excess

of the balance of their current accounts; 
 короткостроковий кредит  кредитоспроможним  клієнтам  для  оплати

рахунків, що перевищують залишок їх поточних рахунків.

Overestimate – переоцінка;
 it is to align  book value and equipment into conformity with their real (fair)

value;
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 це  приведення  балансової  (облікової)  вартості  основних  засобів  у
відповідність до їх реальної (справедливої) вартості.

Overproduction – перевиробництво;
 is the action of producing more of something than is needed;
 це процес виробництва чогось більше, ніж потрібно.

Overdue (debt, bills)  −  прострочений; 
 is unpaid when due;
 несплачений при належному терміні.

Overseas business – ділові операції за кордоном;
 the  exchange  of  goods  and  services  among individuals  and businesses in

multiple countries; 
 обмін  товарами  та  послугами  між  приватними  особами  та

підприємствами у багатьох країнах.

Overtime − понадурочний час;
 refers  to  any  hours  worked  by  an  employee  that  exceed  their  normally

working hours;
 стосується  будь-яких  годин,  відпрацьованих  працівником,  що

перевищує звичайний робочий час.

Owe – бути винним; заборгувати;
 is need to pay or repay money to a person, bank, business, etc.
 необхідність платити чи повертати гроші людині, банку, бізнесу тощо.

Owner – власник;
 the person that has ownership;
 особа, яка має право власності.

Ownership – власність;
 tangible or intellectual property owned by the owner;
 матеріальне  чи  інтелектуальне  майно,  яке  перебуває  у  володінні

власника.

P

Paper money − паперові гроші;
 banknotes  or  symbols  of  full  value  money,  which  are  endowed  with  a

compulsory exchange rate and issued to cover government expenditures;
 грошові  знаки  або  символи  повноцінних  грошей,  які  наділені

примусовим курсом і випущені для покриття видатків держави.
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Parallel economy – тіньова економіка;
 untraceable, and hence untaxable, business dealings and are not reflected in

a country’s gross domestic product (GDP) computations;
 ведення господарських операцій, які не можна відслідковувати, а отже,

не  підлягають  оподаткуванню,  i  не  відображаються  у  розрахунках
валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Parity price – паритетна ціна;
 concept that the selling price of a product or produce should go up in the

same amount as the prices of the inputs used in its production;
 поняття,  що ціна  продажу товару  чи продукції  повинна зростати  на

стільки  ж,  як  і  ціни  на  ресурси,  які  використовуються  для  її
виробництва.

Partner – партнер;
 entity  or  individual  who  is  a  co-owner  of  a  company   or  a  temporary

accomplice in a certain transaction;
 юридична  або  фізична  особа,  яка  є  співвласником  компанії  або

тимчасовим співучасником певної угоди.

Partnership – партнерство, товариство, компанія;
 is a relationship in which two or more people, organizations, or countries

work together as partners;
 це  відносини,  в  яких  двоє  або  більше  людей,  організацій  або  країн

працюють разом як партнери.

Part-time contract − договір на неповний робочий день;
 is a form of employment that carries fewer hours per week than a full-time

job;
 це форма зайнятості, яка займає менше годин на тиждень, ніж робота

на повний робочий день.

Part-time employee – робітник що працює не повний робочий день;
 is an individual who works less than a specified number of hours during a

standard work week;
 це фізична особа, яка протягом стандартного робочого тижня працює

менше визначеної кількості годин.

Passbook – банківська розрахункова книжка;
 is a paper book used for a  customer’s record of deposits and withdrawals

from a savings account at a bank;
 це книга, що використовується для обліку депозитів та зняття коштів з

ощадних рахунків у банку.
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Passbook savings account − ощадний рахунок;
 a  type  of  savings  account  in  which  transactions  are  entered  into

a passbook in the possession of the account holder;
 вид  ощадного  рахунку,  на  якому операції  вносяться  до  книжки,  що

належить власнику рахунку.

Patent – патент;
 the official legal right to make or sell an invention for a particular number of

years;
 офіційне  юридичне  право  на  виготовлення  або  продаж  винаходу

протягом певної кількості років.

Pawnshop – ломбард;
 store  which offers  loans  in  exchange for  personal  property as  equivalent

collateral;
 магазин,  який  пропонує  позики  в  обмін  на  особисте  майно  що

рівноцінно заставі.

Paying in slip – оплата в квитанції, квитанція про внесення коштів;
 a piece of paper that a person gives with a bank deposit to show how much

money he or she is putting in an account; 
 аркуш паперу, який людина дає з банківським вкладом, щоб показати,

скільки грошей він/вона кладе на рахунок.

Payment – виплата, оплата; 
 is an amount of money that is paid to someone, or the act of paying this

money; 
 це  сума  грошей,  яка  виплачується  комусь,  або  процес  сплати  цих

грошей.

Payment by installments – розстрочка;
 one  of  a series of regular payments of  a loan, debt,  etc.,  or  the system of

making regular payments;
 один  із  видів  регулярних  виплат  позики,  боргу  тощо,  або  система

здійснення регулярних платежів.

Paycheck – зарплата;
 the amount of money a person earns;
 кількість грошей, яку заробляє людина.

Penalties – штраф;
 a type of punishment,  often involving paying money,  that  is  given  to

someone if he or she breaks an agreement or do not follow rules;
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 вид покарання,  яке  часто  передбачає  виплату  грошей,  яке  надається
комусь, якщо він порушує угоду або не дотримується правил.

Penetration (on market) − вторгнення;
 level of increase in sales, of a product or service of a company's products in

a particular market or area;
 рівень збільшення продажів, товарів чи послуг продукції компанії на

певному ринку чи районі.

Pension – пенсія;
 an amount of money paid regularly by the government or 

a private company to a person who does not work any more because 
of their age or health;

 сума  грошей,  яка  регулярно  виплачується  урядом  чи  приватною
компанією особі, яка більше не працює через свій вік або стан здоров’я.

Perfect competition − досконала конкуренція; 
 is an economic condition where all companies in an industry are on a level

playing field and none have an advantage or can exercise pricing power over
consumers; 

 це економічний стан, коли всі компанії в галузі знаходяться на рівних
умовах  і  жодна  не  має  переваги  або  здійснювати  цінову  владу  над
споживачами.

Pegging – прив’язка валютного курсу до інших валют; 
 is  controlling  a  country’s  currency  rate  by  tying  it  to  another  country’s

currency or steering an asset’s price prior to option expiration;
 контроль курсу валюти країни шляхом прив’язки   її до валюти іншої

країни або керуючись ціною активу до закінчення терміну дії опціону.

Personal assets – приватне майно, активи, капітал, власність;
 items of value and cash belonging to an individual, for example, cars, real

estate, and jewelry;
 предмети цінності та грошові кошти,  що належать фізичній особі,

наприклад, автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

Personal income – особистий дохід;
 money earned by a person over a particular period of time;
 гроші, зароблені людиною протягом певного періоду часу.

Phillips curve − крива Філліпса;
 is a graphic representation that shows   a change in the unemployment rate in

an economy causes a direct change in the inflation rate and vice versa;
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 це графічне зображення,  яке показує,  що зміна рівня безробіття в
економіці спричиняє пряму зміну рівня інфляції і навпаки.

Piling up – заощадженя, накопиченя;
 saving of amount of money so that you can buy or pay for something in the

future;
 заощадження суми грошей, з метою придбання чогось або сплати за

щось. 

Planned investment spending − планові інвестиційні витрати;
 is the sum of everything a firm intends to invest. Total planned spending by

businesses  on new physical  capital  (e.g.,  machines,  computers,  apartment
buildings);

 це сума всього,  що фірма має намір інвестувати. Загальні заплановані
витрати підприємств на новий фізичний капітал (наприклад, машини,
комп’ютери, багатоквартирні будинки).

Planned economy – планова економіка;
 an  economy  in  which  production,  investment,  prices,  and  incomes  are

determined centrally by the government;
 економіка, в якій виробництво, інвестиції, ціни та доходи визначаються

централізовано урядом.

Plant  (place) – завод;
 where an industrial or manufacturing process takes place.
 там, де відбувається промисловий чи виробничий процес.

Pledge – застава;
 to give something valuable to a person or  organization that  has lent  you

money, which they can keep if you fail to pay back the loan;
 дати щось цінне людині  чи організації,  яка  позичила вам гроші,  які

вони можуть зберегти, якщо ви не зможете повернути позику.

Policy – політика;
 a  set  of ideas or  a plan of  what  to  do  in particular situations that  has

been agreed to officially by  a group of people,  a business organization,
a government, or a political party;

 це набір ідей або план того, що робити в конкретних ситуаціях, про які
офіційно  домовилися  група  людей,  бізнес-організація,  уряд  чи
політична партія.

Political insecurity − політична нестабільність;
 is a class of domestic risks where the future path of government policy is

uncertain, defined as the propensity of a change in the executive power;
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 це клас внутрішніх ризиків,  коли майбутній шлях урядової  політики
невизначений, визначається як схильність до зміни виконавчої влади.

Post industrial economy − постпромислова економіка;
 is a period of growth within an industrialized economy or nation in which

the  relative  importance  of  manufacturing  reduces  and  that  of  services,
information, and research grows;

 це період зростання в межах індустріалізованої економіки або нації,  в
якій зменшується відносне значення виробництва,  зростає сфера
послуг, інформації та досліджень.

Potential output − потенційний обсяг виробництва;
 the volume of production that the economy is able to produce with available

labor, capital and technology;
 обсяг  виробництва,  який  економіка  здатна  виробляти  за  допомогою

наявної робочої сили, капіталу та технологій.

Poverty – бідність;
 is not having enough material possessions or income for a person’s needs.
 не  має  достатнього  матеріального  надбання  чи  доходу  для  потреб

людини.

Poverty line – межа бідності;
 the official level of income that is needed to achieve a basic living standard

with enough money for things such as food, clothing, and a place to live;
 офіційний рівень  доходу,  необхідний для  досягнення  базового  рівня

життя з достатньою кількістю грошей на речі, такі як їжа, одяг та місце
для проживання.

Poverty trap – “пастка бідності”;
 a situation in which an increase in income results in a loss of benefits . This

colloquial expression is used in a situation where raising a salary in a poor
family leads to a loss of benefits or to an increase in tax, which practically
negates this increase. Such a “trap” does not contribute to the desire to earn.
Most tax systems are built in this way, and finding a way to get rid of such
“traps” is very difficult.

 ситуація,  коли  збільшення  доходу  призводить  до  втрати  вигоди. Це
розмовний вираз, що вживається в ситуації, коли підвищення зарплати
в  бідній  сім’ї  призводить  до  втрати  допомоги  або  до  збільшення
податку,  що  практично  зводить  нанівець  це  підвищення.  Подібна
“пастка” не сприяє бажанню заробляти. Більшість податкових систем
побудовано  таким  чином,  і  знайти  шлях  позбавлення  від  таких
“пасток” дуже важко.
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Precious metal – дорогоцінний метал;
 a metal that is valuable and usually rare;
 метал, який є цінним і зазвичай рідкісним.

Precious  jewel – дорогоцінне каміння; 
 a precious stone, such as a diamond or ruby;
 дорогоцінний камінь, такий як діамант або рубін.

Price – ціна;
 is the amount of money or its equivalent  that you have to pay in order to

buy something; 
 це сума грошей або її еквівалент, який вам доведеться заплатити, щоб

щось придбати.

Price ceiling – стеля цін;
 is a limit on the price of a good or service imposed by the government;
 це обмеження ціни товару або послуги, накладеної урядом.

Price competition – цінова конкуренція;
 the situation in which companies try  to  sell  their  products  or  services at

lower prices than similar products or services sold by other companies;
 ситуація,  коли  компанії  намагаються  продати  свою  продукцію  чи

послуги  за  нижчими  цінами,  ніж  аналогічні  товари  чи  послуги,  що
продаються іншими компаніями.

Price discrimination – цінова дискримінація;
 is a microeconomic pricing strategy where identical or largely similar goods

or services are transacted at different prices by the same provider in different
markets;

 це мікроекономічна цінова стратегія, коли однакові або багато в чому
подібні товари чи послуги укладаються за різними цінами одним і тим
же постачальником на різних ринках.

Price elasticity – цінова еластичність;
 is a measure of how much demand or supply are affected when the price of a

product or service goes up or down;
 це міра того, на скільки впливає попит чи пропозиція, коли ціна товару

чи послуги зростає чи падає.

Price floor – цінова межа (підлога);
 a lower limit set on the price that can be charged for a product or service;
 нижня межа, встановлена на ціну,  яку можна стягувати за товар або

послугу.
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Price index – індекс цін;
 a measurement of the changes in the price of goods and services over 

a period of time;
 вимірювання змін ціни товарів і послуг за певний проміжок часу.

Price list – прейскурант;
 a list of prices for the goods or services offered by a company;
 перелік цін на товари або послуги, пропоновані компанією.

Price regulation – цінове регулювання;
 is  the price controls  restrictions  of  government  that  may  be  setting  the

minimum and/or maximum prices;
 це  обмеження  уряду  щодо  контролю  за  цінами,  які  можуть

встановлювати мінімальні та / або максимальні ціни.

Price point – ціновий орієнтир;
 is price at which demand for a given product is supposed to stay relatively

high;
 це ціна, за якою попит на певний товар повинен залишатися відносно

високим.

Price rise − підвищення ціни;
 an increase in price of one or more commodity;
 збільшення ціни одного або декількох товарів.

Price taker – той хто погоджується з ціною, ціноотримувач;
 a company, buyer, or investor who is not able to influence the price of a

product or investment;
 компанія,  покупець  чи  інвестор,  який  не  в  змозі  впливати  на  ціну

товару чи інвестиції.

Primary dealer − первинний дилер;
 a bank or other financial organization that can deal directly with a country's

central bank when it makes government bonds available;
 банк  або  інша  фінансова  організація,  яка  може  мати  справу

безпосередньо  з  центральним  банком  країни,  коли  надає  державні
облігації.

Primary goods – сировинні товари;
 are not processed goods  that are available as  raw materials, such as oil,

water, fish, fruit etc.; 
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 це неперероблені  товари,  які  доступні  як  сировина,  наприклад,  олія,
вода, риба, фрукти тощо.

Primary industries − видобувні галузі;
 industry,  such  as  mining,  agriculture,  or  forestry,  that  is  concerned  with

obtaining  or  providing  natural  raw  materials  for  conversion  into
commodities and products for the consumer;

 промисловість,  наприклад,  гірнича  промисловість,  сільське
господарство або лісове господарство,  яка стосується отримання або
надання природної сировини для перетворення у товар і продукцію для
споживача.

Primary market − первинний ринок;
 is that part of the capital markets where securities are created, under written

and sold off to investors;
 це та частина ринків капіталу, де створюються цінні папери, підписані

та продані інвесторам.

Primary products – сировина;
 are extracted directly from the earth, and include grains, fuels,  gems  and

minerals;
 добувається безпосередньо з землі і включає зерно, паливо, дорогоцінні

камені та мінерали.

Privatization – приватизація;
 the  process  by  which  a  piece  of  property  or  business  goes  from  being

government owned to being privately owned;
 процес, при якому частина майна чи бізнесу переходить від того, що

належить державі до приватної власності.

Privileges – привілеї;
 a right or advantage that only a small number of people have;
 право або перевага, яке має лише невелика кількість людей.

Proceeds – доходи;
 the amount of money received from a particular event or activity or when

something is sold;
 кількість грошей,  отриманих від певної події  чи діяльності  або коли

щось продано.

Product differentiation – товарна диференціація;
 is a marketing strategy that strives to distinguish a company’s products or

services from the competition;
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 це маркетингова стратегія,  яка  прагне  вирізняти  товари  або  послуги
компанії від конкурентів.

Production costs – виробничі витрати;
 is the total price paid for resources used to manufacture a product or create a

service to sell to consumers including raw materials, labor, and overhead;
 це  загальна  ціна,  сплачена  за  ресурси,  що  використовуються  для

виготовлення  товару  або  створення  послуги  з  продажу  споживачам,
включаючи сировину, робочу силу та накладні витрати.

Production facility − виробнича потужність; 
 this is the maximum possible output of a production unit for a certain period;
 це  максимально  можливий  вихід  одиниці  виробництва  за  певний

період.

Production line – виробнича лінія;  
 is  an  arrangement  of  machines  in  a  factory  involved  with  a  single

manufacturing operation or production process;
 це розташування машин на заводі, що беруть участь в одній операції

виготовлення або виробничому процесі.

Production possibilities curve − крива виробничих можливостей;
 is a curve that shows the maximum number of possible units a company can

produce using all of its resources efficiently;
 це крива, яка показує максимальну кількість можливих одиниць, яку

компанія може виробляти, ефективно використовуючи всі свої ресурси.

Productivity – продуктивність;
 is a measure of the efficiency of a company or country to produce a certain

amount of output per unit of working time;
 це  міра  ефективності  роботи  компанії  або  країни  щодо  отримання

певної кількості продукції за одиницю робочого часу.

Profit – прибуток;
 is the amount of earnings that exceed expenses for the period;
 це сума заробітку, що перевищує витрати за період.

Profit margin – норма прибутку, рентабельність;
 usually  refers  to  the  percentage  of  revenue  remaining  after  all  costs,

depreciation, interest, taxes, and other expenses have been deducted;
 зазвичай стосується відсотка доходу,  який залишається після

вирахування всіх витрат,  амортизації,  відсотків,  податків та інших
витрат.
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Progressive tax −  прогресивне оподаткування;
 is  a  tax  in  which  the  average  tax  rate  (taxes  paid  –  personal  income)

increases as the taxable amount increases;
 це  податок,  при  якому  середня  ставка  податку  (податки,  що

сплачуються  –  особистий  дохід)  збільшується  зі  збільшенням
податкової суми.

Promoter – промоутер;
 a person, organization, or government that tries to encourage something to

happen or develop;
 це  людина,  організація  чи  уряд,  який  намагається  стимулювати

процеси виробництва, розповсюдження, продаж та ін. до розвитку. 

Promotion – стимулювання;
 the process or fact of giving someone a higher or more important job;
 процес чи факт надання комусь вищої чи важливішої роботи.

Property – власність;
 an object or objects that belong to someone;
 предмет або предмети, які належать комусь.

Protectionism – протекціонізм;
 actions of a government to help its country's trade or industry by putting

taxes on goods bought from other countries or by limiting the amount of
goods that can be imported;

 політика захисту вітчизняної промисловості від іноземної конкуренції
за допомогою тарифів, субсидій, імпортних квот чи інших обмежень на
імпорт іноземних конкурентів.

Public assistance – соціальна допомога;
 programs  of  government  aid  to  needy,  aged,  or  disabled  persons  and  to

dependent children;
 програми державної допомоги нужденним, людям у віці або інвалідам

та дітям, які перебувають на утриманні.

Public debt – державний борг;
 money owed by a particular government;
 гроші, заборговані урядом.

Public goods – суспільні блага;
 are products or things that are available to all members of society. Examples

of public goods include flood control systems, street lighting, lighthouses,
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the  judiciary  and  emergency  services,  clean  air,  national  defense,  sewer
systems and public parks;

 це продукти чи речі, які доступні всім членам суспільства. Приклади
суспільних  благ  включають  системи  контролю  затоплення,  вуличне
освітлення,  маяки,  судові  та  надзвичайні  служби,  чисте  повітря,
національну оборону, каналізаційні системи та громадські парки.

Public relations – зв’язки з громадськістю;
 is  a  strategic  communication  process  companies,  individuals,  and

organizations use to build mutually beneficial relationships with the public;
 це стратегічний процес комунікацій, який компанії, особи та організації

використовують  для  побудови  взаємовигідних  відносин  з
громадськістю.

Public sector − державний сектор;
 is  the  part  of  a  country's  economy  which  is  controlled  or  supported

financially by the government; 
 це частина економіки країни, яку фінансово контролює або підтримує

уряд.

Public spending – державні витрати; 
 refers to money spent by the public sector on the acquisition of goods and

provision of services such as education, healthcare, social;
 стосуються  грошей,  витрачених  державним  сектором  на  придбання

товарів та надання таких послуг, як освіта, охорона здоров’я, соціальні
послуги.

Public utility – комунальні послуги;
 are  services  provided by the government,  state  or  company such as  the

supply of electricity and gas;
 це  послуги,  що надаються  урядом,  державою чи  компанією,  такі  як

постачання електроенергії та газу.

Purchase – покупка;
 is something bought or paid for;
 це щось, що купується чи оплачується.

Pure competition − чиста конкуренція;
 a  market  characterized  by  a  large  number  of  independent  sellers  of

standardized products, free flow of information, and free entry and exit;
 ринок, який характеризується великою кількістю незалежних продавців

стандартизованої  продукції,  вільним  потоком  інформації  та  вільним
входом та виходом на ринок.
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Pure profit – чистий прибуток;
 part  of  the  profit  of  the  enterprise,  which  remains  at  its  disposal  after

payment of taxes, deductions and other obligatory payments to the budget; 
 частина прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні

після сплати податків, відрахувань і інших обов’язкових платежів до
бюджету.

To put tariffs on smth. – запроваджувати тарифи;
 to set price regulation for works, provision of services of a productive and

non-productive nature, conditioned by the implementation of the state tariff
regulation policy on the basis of a combination of market self-regulation and
its state regulation;

 встановити  цінове  регулювання  на  виконання  робіт,  надання  послуг
виробничого  і  невиробничого  характеру,  обумовлене  проведенням
державної  політики  регулювання  тарифів  на  основі  поєднання
ринкового саморегулювання та її державного регулювання.

Q

Quote – котирування;
 is the last price at which a security or commodity traded, meaning the most

recent price to which a buyer and seller agreed and at which some amount of
the asset was transacted.

 це остаточна ціна на цінні папери чи товари; ціну, на яку погодився
покупець і продавець.

Qualified worker – кваліфікований робітник;
 a skilled worker is any worker who has special skill, training, knowledge,

and (usually acquired) ability in their work;
 це працівник,  який володіє спеціальною майстерністю,  пройшов

спеціальне навчання, має відповідні знання та навички.

Quality – якість;
 in  business,  engineering,  and  manufacturing,  quality  has  a  pragmatic

interpretation  as  the  non-inferiority  or  superiority  of  something;  it's  also
defined as being suitable for its intended purpose (fitness for purpose) while
satisfying customer expectations. Quality is a perceptual,  conditional, and
somewhat  subjective  attribute  and  may  be  understood  differently  by
different people;

 у бізнесі,  машинобудуванні та виробництві якість має прагматичну
інтерпретацію. Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для
його  використання  за  призначенням;  та  чи  інша  характерна  ознака,
властивість,  риса  кого-,  чого-небудь;  сукупність  характеристик
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продукції  або  послуг щодо її  здатності  задовольнити  встановлені  та
передбачені норми;

 це перцептивний,  умовний і  дещо суб’єктивний атрибут,  який може
бути зрозумілий по-різному різними людьми.

Quality of management – якість управління;
 is the act of overseeing all activities and tasks needed to maintain a desired

level  of  excellence.  This  includes  the  determination  of  a  quality  policy,
creating  and  implementing  quality  planning  and  assurance,  and  quality
control and quality improvement;

 це нагляд за всіма видами діяльності та завданнями, необхідними для
підтримки  бажаного  рівня  виробництва,  включаючи  контроль  над
якостю,  створенням  та  впровадженням  планування  діяльності
підприємства.

Quantity – кількість;
 quantity demanded, in economics,  refers to the total  amount of goods or

services that consumers demand at a given point in time. Quantity demand
depends on the price of goods or services in a marketplace;

 кількість,  що вимагається в економіці,  стосується загальної кількості
товарів або послуг,  яких споживачі вимагають у певний момент часу.
Кількісний попит залежить від ціни товарів чи послуг на ринку.

Quarterly – щоквартальний;
 data recorded for each of the four quarters of each year (that is, January–

March, April–June, July–September, and October–December);
 дані, що реєструються для кожного з чотирьох кварталів кожного року

(тобто  січень  –  березень,  квітень  –  червень,  липень  –  вересень  та
жовтень – грудень).

Quantity demanded – величина попиту;
 is a term used in economics to describe the total amount of goods or services

that consumers demand at any given point in time. It depends on the price of
a good or service in a marketplace, regardless of whether that market is in
equilibrium;

 це  термін,  який  використовується  в  економіці  для  опису  загальної
кількості товарів або послуг, спожитих за певний час.

Quantity rebate – знижка ціни за кількість;
 is an incentive offered to buyers that results in a decreased cost per unit of

goods or materials when purchased in greater numbers;
 це заохочення, яке пропонується покупцям, а саме зниження вартості

на одиницю товару при придбанні його у більшій кількості.

101



Quantity supplied – запропонована кількість;
 is  the  quantity  of  a  commodity  that  producers  are  willing  to  sell  at  a

particular price at a particular point of time;
 це кількість товару, який виробники готові продати за певною ціною в

певний момент часу.

Questionnaire (form) – анкета;
 is a structured form, either written or printed, consists of a formalized set of

questions designed to collect information on some subject or subjects from
one or more respondents;

 це  структурована  форма,  написана  або  надрукована,  складається  з
формалізованого набору питань, призначених для збору інформації про
певну тему чи предмети від одного або декількох респондентів.

Quick ratio – коефіцієнт ліквідності;
 is  a  measure  of  how  well  a  company  can  meet  its  short-term  financial

liabilities;
 це  міра  того,  наскільки  добре  компанія  може  виконати  свої

короткострокові фінансові зобов’язання.

Quota – квота (частка у загальному виробництві або збуті);
 a quantitative allocation. This may be set as a minimum or a maximum;
 кількісний  розподіл;  може  бути  встановлений  як  мінімум  або

максимум.

Quotation –  котирування  (курсу),  встановлення  поточної  ціни  на  товар,
номер, валюту;

 acceptance of a company’s shares to be traded on a stock exchange;
 прийняття ціни на акції компанії, під час торгів на біржі.

R

Raise capital – збільшувати, мобілізовувати, добувати капітал;
 raising capital basically means getting the money you need to grow your

business from investors;
 збільшення  капіталу  в  основному  означає  отримання  грошей,

необхідних для розвитку вашого бізнесу від інвесторів.

Raise claim – пред’являти претензію;
 is when you express your right to something that belongs to you, like your

medical records or the deed to your home;
 це коли ви висловлюєте своє право на те, що належить вам, наприклад,

на медичну документацію чи вчинок у вашому домі.
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Range –дальність, діапазон;
 the  difference  between the  largest  and the  smallest  observed or  possible

values of a variable;
 різниця між найбільшим і найменшим спостережуваним або можливим

значенням змінної.

Range of activities – спектр діяльності;
 the relevant range refers to a specific activity level  that  is  bounded by a

minimum and maximum amount;
 відповідний  діапазон  стосується  конкретного  рівня  активності,  який

обмежений мінімальним та максимальним обсягом.

Rate – норма, ставка, коефіцієнт, рівень, темп, курс, ціна;
 a measure, quantity, or frequency, typically one measured against another

quantity or measure;
 міра,  кількість  або  частота,  як  правило,  одна норма вимірюється

відносно іншої кількості або міри.

Rate of exchange – валютний курс;
 the value of one currency for the purpose of conversion to another;
 вартість однієї валюти з метою конвертації в іншу.

Rate of interest – процентна ставка;
 the charge made for the loan of financial capital expressed as a proportion of

the loan;
 стягнення за позику фінансового капіталу, що виражається як частка

позики.

Rate of issue – курс випуску (цінних паперів);
 rate of issue is the price, for which the eminent sells a bond at its issuing;
 ціна, за яку видавець продає облігацію при її випуску.

Rate  of  return  (RoR)  –  норма  прибутку  (НП),  коефіцієнт  окупності,
рентабельність;

 is  the  net  gain  or  loss  on  an  investment  over  a  specified  time  period,
expressed  as  a  percentage  of  the  investment's  initial  cost.  Gains  on
investments are defined as income received plus any capital gains realized
on the sale of the investment;

 це чистий прибуток або збиток від інвестицій протягом визначеного
періоду часу, виражений у відсотках від початкової вартості інвестиції.
Прибуток від інвестицій визначається як отриманий дохід плюс будь-
який приріст капіталу, реалізований від продажу інвестиції.

103



Rating – рейтинг цінних паперів;
 is an assessment tool assigned by an analyst or rating agency to a stock or

bond;
 це  інструмент  оцінювання,  який  призначається  аналітиком  чи

рейтинговим агентством відносно акції або облігації.

Ratio – коефіцієнт, співвідношення, індекс, показник, норма;
 the quantitative relation between two amounts showing the number of times

one value contains or is contained within the other;
 кількісне  співвідношення  між  двома  величинами,  що  показують

скільки разів одне значення міститься всередині іншого або навпаки.

Rationing – розподіл, нормування;
 refers to the system by which society’s scarce output is allocated between

the various groups in society who desire it. The “market system” is one way
to ration output, while the “centrally planned” system is another;

 система,  за  якою  ресурси  суспільства  розподіляються  між  різними
групами суспільства. 

Rationing devices – механізм розподілу ресурсів;
 a rationing device is needed to determine who gets what of the available

limited resources and goods;
 механізм  розподілу  необхідний  для  визначення  того,  хто  і  в  якому

обсязі отримує визначену частку обмежених ресурсів та товарів.

Raw materials – матеріал, сировина;
 are materials or substances used in the primary production or manufacturing

of goods;
 це  матеріали  або  речовини,  які  використовуються  в  первинному

виробництві або виробництві товарів.

Rebate – цінова знижка;
 is an amount paid by way of reduction, return, or refund on what has already

been paid or contributed;
 це  сума,  що  виплачується  за  рахунок  зменшення,  повернення  або

відшкодування того, що вже було сплачено або внесено.

Receipt – розписка, квитанція, отримання; видавати розписку.
 a receipt  is  a  written  acknowledgment  that  something of  value has  been

transferred from one party to another;
 це  письмове  підтвердження  того,  що  щось  цінне  було  передано  від

однієї сторони до іншої.
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Against receipt – під розписку.

Receipts – грошові надходження, виручка, прибутки;
 are important because they help you track your finances, and keep you from

losing the finances you are trying to track;
 надходження важливі,  оскільки вони допомагають вам відстежувати

ваші фінанси та не дозволяють вам втратити фінанси,  які ви
намагаєтеся відстежити.

Receivable – дебіторська заборгованість, рахунки дебіторів;
 receivables  are  debts  owed to  a  company by its  customers  for  goods  or

services that have been delivered or used but not yet paid for;
 це заборгованість перед клієнтами компанії за товари чи послуги, які

були доставлені чи використані, але ще не оплачені.

Recession – пониження, зменшення, спад;
 in economics,  a recession is a business cycle contraction when there is a

general decline in economic activity.
 це  скорочення  ділового  циклу,  коли  спостерігається  загальний  спад

економічної активності.

Reclamation – рекламація;
 the process of claiming something back or of reasserting a right;
 процес повернення вимоги або повернення права.

Reconcilement – узгодження (рахунків);
 in  accounting,  reconciliation  is  the  process  of  ensuring  that  two  sets  of

records (usually the balances of two accounts) are in agreement;
 у бухгалтерському обліку узгодження – це процес забезпечення того,

що два набори записів (зазвичай баланси двох рахунків) узгоджуються.

Recontracting – перегляд умов контракту/угоди;
 recontracting means renewing your subscription contract once you go past

your contract period (usually two years);
 означає  поновлення  контракту,  після  закінчення  терміну  його  (як

правило, два роки).

Record(s) – документи, архів, записи, облік, досьє;
 a business record is a document (hard copy or digital) that records a business

dealing;
 це документ(и) на паперовому або цифровому носії.

Recoup – компенсувати, утримувати;
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 to recoup is defined as to recover, replenish or gain back. An example of
recoup is for a company to get back its losses;

 відновлювати, поповнювати, повертати або відшкодовувати збитки.

Recover – отримувати назад;
 in finance the term recovery refers to collection of amount due;
 у фінансах термін повернення відноситься до стягнення належної суми.

Recruitment – набір штату;
 the  recruitment  process  includes  analyzing  the  requirements  of  a  job,

attracting employees to that job, screening and selecting applicants, hiring,
and integrating the new employee to the organization;

 процес  прийняття  на  роботу  включає  аналіз  вимог  до  роботи,
залучення  працівників  до  цієї  роботи,  перевірку та  відбір  заявників,
оформлення на роботу та інтеграцію нового працівника в організацію.

Red –  заборгованість,  борг;  дефіцит,  збиток  (який  записується  червоним
чорнилом);

 the expression “in the red” generally is used to describe a business that is
operating at a loss;

 вираз “в мінусі”, як правило, використовується для опису бізнес, який є
збитковим.

Redeem – викупати, повертати, вилучати з обігу, погашати;
 repayment of bonds or other debt securities on or before their maturity date;
 сплата суми боргу по облігаціям або іншим борговим цінним паперам у

визначений договором строк.

Redemption – викуп, повернення, вилучання з обігу, погашення;
 in finance, redemption describes the repayment of any money market fixed-

income security at or before the asset’s maturity date;
 викуп  (в  т.  ч.  заставленого  майна),  виконання  (зобов’язання),

звільнення  від  заставного  зобов’язання  (про  майно),  погашення
(облігації), звільнення від податкового (або заставного) обтяження.

Rediscount – переоблік, перерахунок;
 is the act of discounting a short-term negotiable debt instrument for a second

time;
 перерахунок  векселів,  які  раніше  вже  були  враховані  якою-небудь

іншою  фінансовою  установою,  зазвичай  маються  на  увазі  операції
центрального  банку,  котрий  в  рамках  реалізації  своєї  грошово-
кредитної політики перераховує векселі комерційних банків.
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Reference – посилання, рекомендація, відгук, згадування;
 a business reference is a recommendation provided on behalf of a client,

vendor, or other business associate or contact;
 це  інформація  про  товари  чи  послуги,  надана  від  імені  клієнта,

продавця чи бізнес-партнера.
Reference book – довідник.

Reflate – відновити,  допустити  інфляцію;  стимулювати  економічний  ріст
(державними кредитно-фінансовими заходами, засобами).

 to increase the amount of money in use in a country’s economy;
 збільшити кількість грошей, що використовуються в економіці країни.

Reflation – поновлення інфляції, стимулювання економіки;
 is the act of stimulating the economy by increasing the money supply or by

reducing taxes, seeking to bring the economy (specifically price level) back
up to the long-term trend, following a dip in the business cycle;

 акт стимулювання економіки за рахунок збільшення грошової маси або
зменшення податків,  прагнення повернути економіку (зокрема рівень
цін) до довгострокової тенденції, після спаду ділового циклу.

Regional economics – регіональна економіка;
 is the study of economic issues that have a spatial dimension. The research

field provides knowledge on how space affects the economic behaviour of
businesses, consumers and government, and how these behaviours, in turn,
affect spatial economic development.

 це вивчення економічних питань, які мають просторовий вимір. Сфера
досліджень  дає  знання  про  те,  як  простір  впливає  на  економічну
поведінку підприємств, споживачів та уряду, і як ці поведінки, у свою
чергу, впливають на просторовий економічний розвиток.

Regulation – правило, регуляція;
 in  business,  industry  self-regulation  occurs  through  self-regulatory

organizations  and  trade  associations  which  allow  industries  to  set  and
enforce rules with less government involvement;

 у бізнесі галузеве саморегулювання відбувається через саморегулюючі
організації та торгові асоціації, які дозволяють галузям встановлювати
та виконувати правила з меншою участю уряду.

Reimbursement – компенсація, повернення;
 expense reimbursement is a method for paying employees back when they

spend their own money while working on company time;
 відшкодування  витрат  –  це  метод  повернення  грошей  працівникам,

коли вони витрачають власні гроші під час роботи в компанії.
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Release –  припинення застави;  припинення дії  застави;  припинення  права
застави; повернення (на рахунок);

 written statement by a creditor to the effect that a debtor has either paid off
the debt or the debt is otherwise discharged. A creditor may release a lien if
the  loan  has  been  paid  or  if  other  collateral  has  been  offered.  Most
mortgages contain release clauses indicating under what circumstances the
borrower obtains release from the mortgage lien;

 письмова заява кредитора в тому, що боржник або погасив борг, або
борг  погашений  іншим  чином.  Кредитор  може  звільнити  заставне
утримання, якщо кредит був виплачена або було запропоновано інше
забезпечення.  Більшість  іпотечних  позичок  містять  положення  про
звільнення,  що  вказують,  за  яких  обставин  позичальник  отримує
звільнення від застави.

Reliability – надійність;
 the probability that a component or system will perform a required function

for a given time when used under stated operating conditions;
 ймовірність того, що складова частина або система у цілому виконають

необхідну  функцію  протягом  певного  часу  при  використанні  в
зазначених робочих умовах.

Remainder – залишок;
 is whatever is left after the rest has been used up or taken away;
 все, що залишилося після того, як решту було використано або забрано.

Remit – переказувати гроші, пересилати, звільняти від сплати;
 to send money to remove an obligation or liability, especially electronically

or through a wire service;
 надіслати гроші для зняття зобов’язання чи відповідальності, особливо

в електронному вигляді або через провідну послугу.

Remittance – переказ, переведення грошей;
 a remittance refers to money that is sent or transferred to another party;
 переказ  відноситься  до  грошей,  які  надсилаються  або  передаються

іншій стороні.

Remitter – відправник (грошового переказу);
 is a person who sends a payment;
 це особа, яка надсилає плату.

Rental – сума орендної плати, список орендаторів;
 an agreement between a landlord and a tenant that gives the tenant the right

to use and occupy rental property for a period of time;

108



 договір між орендодавцем та орендарем, який надає орендареві право
на користування орендною власністю протягом певного часу.

Rentseeking – прагнення отримувати ренту;
 is a concept in economics that states that an individual or an entity seeks to

increase  their  own wealth without  creating  any benefits  or  wealth to  the
society;

 це поняття в економіці,  яке стверджує, що фізична особа чи суб’єкт
господарювання  прагне  збільшити  власне  багатство,  не  створюючи
жодних благ чи багатств суспільству.

Remuneration – винагорода;
 is payment or compensation received for services or employment;
 це оплата або компенсація, отримана за послуги чи працевлаштування.

Replenish – наповнювати;
 a term associated with petty cash. Replenish means to return the amount of

actual cash in the petty cash box back to the amount appearing in the general
ledger account Petty Cash;

 термін,  пов’язаний  з  дрібними  готівковими  коштами.  Поповнення
означає повернути суму фактичної готівки у скарбничку назад до суми,
що відображається на загальному рахунку.

Reply-coupon – бланк відповіді;
 a form that can be bought at a post office and sent in a letter to another

country so that the person receiving the letter can exchange it in their post
office for enough money to pay for sending a reply;

 бланк,  який можна придбати у поштовому відділенні та надіслати
листом до іншої країни,  щоб особа,  яка отримує лист,  могла обміняти
його у своєму поштовому відділенні на достатню кількість грошей,
щоб заплатити за відправлення відповіді.

Repudiate – анулювати, відмовлятися від сплати боргу;
 repudiation of a contract means a refusal to perform the duty or obligation

owed to the other party;
 відмова від договору означає відмову від виконання обов’язку або

зобов’язання, що належить іншій стороні.
Repudiation of contract – відмовлення від угоди.

Reserve – резервний фонд, рахунок нерозподіленого прибутку;
 is liquid assets held by a bank, company or government in order to meet

expected future payments and/or emergency needs. In the case of a bank, its
reserves are cash and other liquid deposits held either in its vaults or with the
central bank;
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 це ліквідні активи, що зберігаються банком, компанією чи урядом для
задоволення  очікуваних  майбутніх  платежів  та  /  або  надзвичайних
потреб. Що стосується банку, його резерви – це готівка та інші ліквідні
депозити, що знаходяться або у сховищах, або у центральному банку.

Reserve ratio – коефіцієнт резерву;
 is the portion of reservable liabilities that commercial banks must hold onto,

rather than lend out or invest;
 це  частина  резервів,  яка  утримується  комерційними  банками  і  не

позначена для інвестування.

Resident – резидент;
 the jurisdiction that covers the place where a body is registered and carries

on business;
 юрисдикція,  місце,  де зареєстрований орган,  що здійснює

підприємницьку діяльність.

Residual income – залишковий прибуток;
 residual income measures net income after taking into account all required

costs of capital related to generating that income; 
 прибуток,  який розподіляється між акціонерами після виплат

власникам облігацій та привілейованих акцій.

Respite for payment – перерва у виплаті;
 a respite for payment is a situation where you are delaying the payment of

something;
 це ситуація, коли затримується виплата.

Response – реакція, відповідь;
 reaction to an event, occurrence, or situation, aimed at its containment or

control.
 реакція  на  подію  чи  ситуацію,  спрямована  на  її  стримування  чи

контроль.

Restriction – обмеження;
 is an official rule that limits what you can do or that limits the amount or

size of something;
 це офіційне правило,  яке обмежує те,  що ви можете зробити,  або що

обмежує кількість чи розмір чогось.

Resume – резюме, зведення, конспект, підсумок, висновок;
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 is a one- or two-page formal document that job hopefuls submit to hiring
managers and employment recruiters  as  a  means of  itemizing their  work
experience, educational background, and special skills;

 це офіційний документ на одній або двох сторінках,  який заповнює
претендент на вакантне робоче місце та  подає керівнику з найму та
працевлаштованню з метою деталізувати свій досвід роботи,  освіту та
особливі навички.

Retail business – роздрібна торгівля, роздрібне підприємство;
 most  retailing  involves  buying  merchandise  or  a  service  from  a

manufacturer, wholesaler, agent, importer or other retailer and selling it to
consumers for their personal use;

 більшість роздрібної торгівлі передбачає придбання товарів або послуг
у виробника,  оптового продавця,  агента,  імпортера чи іншого
роздрібного продавця та продаж їх споживачам для їх особистого
використання.

Retirement  – вилучення з обігу; викуп, оплата (векселя); списування через
непридатність (обладнання); відставка; вихід у відставку або на пенсію;

 removal of an asset, equipment, property, or resource from service after its
useful life, or following its sale;

 вилучення  активу,  обладнання,  майна  чи  ресурсу  з  обслуговування
після його строку корисного використання або після його продажу.

Retiring the public debt – викуп державного боргу.

Return – дохідність, обіг;
 a return, also known as a financial return, in its simplest terms, is the money

made or lost on an investment over some period of time;
 прибутковість,  також відома як фінансовий дохід,  у найпростіших

умовах –  це гроші,  зароблені або витрачені на інвестиції протягом
певного періоду часу.

Return to scale – віддача від масштабу.
 the  term  “returns  to  scale”  arises  in  the  context  of  a  firm’s  production

function. It explains behavior of the rate of increase in output (production)
relative to the associated increase in the inputs (the factors of production) in
the long run. 

 термін  “віддача  до  масштабу”  відноситься  до  того,  наскільки  добре
бізнес або компанія виробляє свою продукцію. Віддача від масштабу
виробництва  відображає  зміни  в  обсязі  виробництва  внаслідок
пропорційної зміни кількості всіх факторів виробництва. Розрізняють
три  типи  віддачі  від  масштабів  виробництва:  зростаюча,  постійна,
спадна.
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Revaluation – переоцінка, ревальвація (підвищення курсу валюти);
 is a change in a price of a good or product, or especially of a currency, in

which case it is specifically an official rise of the value of the currency in
relation to a foreign currency in a fixed exchange rate system. In contrast, a
devaluation is an official reduction in the value of the currency;

 це  зміна  ціни  на  товар  або  валюту;  офіційне  підвищення  вартості
іноземної  валюти у системі  фіксованого курсу.  На противагу цьому,
девальвація – це офіційне зниження вартості валюти.

Revenue – виручка, виторг, валовий прибуток;
 in accounting, revenue is the income that a business has from its normal

business activities, usually from the sale of goods and services to customers;
 у бухгалтерському обліку дохід –  це дохід,  який має бізнес від своєї

звичайної ділової діяльності, як правило, від продажу товарів та послуг
покупцям.

Revenue tariff – фіскальне мито (збір);
 a  tax  applied  to  imported  and  exported  goods  in  order  to  increase  the

revenue of  a  regional  or  national  government.  An example  of  a  revenue
tariff in a business is the tax applied to all imported oil in the United States;

 це податок, що застосовується до імпортних та експортованих товарів з
метою  збільшення  доходів  регіонального  чи  національного  уряду.
Прикладом  тарифу  на  прибуток  у  бізнесі  є  податок,  який
застосовується до всієї імпортної нафти в США.

Revenues – прибуткові статті бюджету, статті прибутку;
 is a profit when revenues exceed expenses;
 прибуток, коли доходи перевищують витрати.

Revert to – повертатися до... (документу, питання);
 “revert” means to go back to the previous state, not in the sense that you step

back; 
 означає  повернутися  до  попереднього  стану,  але  не  в  значенні

відступати.

Revolving fund – поновлений фонд;
 is  a  fund  or  account  that  remains  available  to  finance  an  organization's

continuing  operations  without  any  fiscal  year  limitation,  because  the
organization replenishes the fund by repaying money used from the account;

 це фонд або рахунок,  який залишається доступним для фінансування
постійних операцій організації без будь-якого обмеження фінансового
року, оскільки організація поповнює фонд шляхом повернення коштів,
використаних з рахунку.
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Right-to work law – закон про право на працю;
 specifically, the right-to-work means that employees are entitled to work in

unionized workplaces without actually joining the union or paying regular
union dues;

 право на роботу означає,  що працівники мають право працювати на
робочих  місцях  без  фактичного  вступу  до  профспілки  або  сплати
регулярних профспілкових внесків.

Royalty – ліцензійний платіж, авторський гонорар;
 is a payment made by one party (the licensee or franchisee) to another that

owns a particular asset (the licensor or franchisor), for the right to ongoing
use of that asset;

 це виплата однією стороною (ліцензіатом або особою, яка отримала від
фірми право самостійного представництва) іншою особою, яка володіє
певним  активом  (ліцензіаром  чи  промисловим  підприємством,  що
уклало  з  торговельним  підприємством  угоду  франшизи)  за  право
постійного використання цього активу.

S

Scarcity – дефіцит;
 when something is both desired and limited in supply. All resources (land,

labor  and  capital)  are  limited  in  supply,  yet  desired  for  their  use  in  the
production of goods and services;  

 коли щось бажане обмежене в пропозиції. Всі ресурси (земля, робоча
сила  та  капітал)  є  обмеженими  в  пропозиції,  але  залишаються
необхідними для використання у виробництві товарів та послуг.

Seasonal unemployment – сезонне безробіття;
 a type of frictional unemployment in which a worker is in between jobs that

are only available during certain seasons. For example a ski instructor who
guides  rafting trips  in  the summer will  be seasonally  unemployed in the
spring and fall;

 тип фрикційного безробіття, коли працівник перебуває між робочими
місцями,  доступними  лише  протягом  певного  сезону.  Наприклад,
інструктор з катання на лижах, який влітку проводить рафтинг, буде
сезонно безробітним навесні та восени.

Self-correction – саморегулювання;
 the idea that an economy producing at an equilibrium level of output that is

below  or  above  its  full  employment  will  return  on  its  own  to  its  full
employment level if  left  to its own devices.  Requires flexible wages and
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prices,  and  therefore  is  only  likely  to  happen  in  the  long-run
(macroeconomics); 

 позиція в економіці,  згідно з якою те,  що виробляється і  знаходиться
нижче або вище рівня  повної зайнятості,  повернеться самостійно до
рівня повної зайнятості,  без  зовнішнього  втручання.  Вимагає лише
гнучкої  заробітної  плати  та  цін і  розраховано  на довгострокову
перспективу.

Services – послуги;
 the non-physical output of firms meant for consumption in a product market.

Services  are  “non-tangible”  goods,  such as  taxi  rides,  accounting,  doctor
visits,  teaching,  and other products  that  can be bought and sold,  but  not
physically consumed; 

 нефізичний випуск фірм, призначений для споживання на товарному
ринку. Послуги – це “нематеріальні” товари, такі як поїздки на таксі,
облік,  відвідування  лікарів,  навчання  та  інші  товари,  які  можна
купувати та продавати, але не споживати фізично.

SEZ (див. zone, Special economic zone).

Shift – змінна;
 refers  to  movements of  curves in  an economic  diagram either  inward or

outward, up or down; 
 мається  на  увазі  рух  кривих  в  економічній  діаграмі  всередину  або

назовні, вгору або вниз.

Short run aggregate supply – короткострокова сукупна пропозиція;
 an upward sloping curve, relatively flat below the full employment level of

output, and relatively steep beyond the full employment level, showing the
amount of output a nation’s producers will supply at a range of price levels
in a particular period of time. The curve’s shape reflects the fact that output
cannot grow beyond the full employment level due to the limited factors of
production  available  in  the  economy,  but  when  aggregate  demand  falls
output will decline due to the inflexibility of wages in the short run;

 крива  нахилу  вгору,  відносно  рівна  нижче  рівня  повної  зайнятості
виробництва  та  порівняно  крута  за  рівнем  повної  зайнятості,
показуючи обсяг продукції,  яку виробники країни забезпечуватимуть
за діапазоном цін у певний період час. Форма кривої відображає той
факт, що виробництво продукції не може перевищувати повний рівень
зайнятості через обмежені фактори виробництва, доступні в економіці,
але  коли  сукупний  попит  впаде,  виробництво  зменшиться  через
негнучкість заробітної плати в короткостроковому періоді.

Short-run – короткостроковий;
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 (in microeconomics): the period of time over which the amount of land and
capital  employed in  the  production  of  a  good is  fixed in  quantity.  “The
fixed-plant period”. Labor and raw materials are the only variable resources
in the short run. 

 (in macroeconomics):  the period of time over which wages and prices are
relatively inflexible. A fall in aggregate demand will lead to unemployment
and recession in the short-run. Due to the inability of the nation’s producers
to reduce wages paid to worker, they must lay workers off to reduce costs as
demand falls;

 (в  мікроекономіці):  період  часу,  протягом  якого  земля  та  капітал,
зайняті  у  виробництві  товару,  фіксується  в  кількості.  Праця  та
сировина  є  єдиними  змінними  ресурсами  в  короткостроковій
перспективі; 

 (в макроекономіці): період часу, протягом якого заробітна плата та ціни
відносно негнучкі. Падіння сукупного попиту призведе до безробіття
та  рецесії  в  короткостроковій  перспективі.  Через  нездатність
виробників країни зменшити заробітну плату працівнику, вони повинні
звільнити працівників, щоб зменшити витрати, коли попит падає.

Short-run economic growth – короткострокове економічне зростання;
 results  from  an  increase  in  aggregate  demand  without  a  corresponding

increase  in  aggregate  supply.  GDP increases  because  demand  increased.
Considered short-run because without increases in the productive capacity of
the nation’s resources, such growth will not be sustainable and an economy
will return to its full-employment level of national output;

 результат збільшення сукупного попиту без відповідного збільшення
сукупної  пропозиції.  ВВП  збільшується  через  збільшення  попиту.
Економічне  зростання  вважається  короткостроковим,  оскільки  без
збільшення  виробничих  потужностей  національних  ресурсів  таке
зростання  не  буде  стійким,  і  економіка  повернеться  до  рівня
національної продукції, що забезпечує повну зайнятість.

Shortage – нестача; 
 when  the  quantity  demanded  for  a  particular  good  is  greater  than  the

quantity supplied. Also called “excess demand”. Occurs when the price is
below the equilibrium level,  for  example,  when a government imposes a
price ceiling in a market;

 коли кількість, яка вимагається для певного товару, більша за кількість,
що поставляється. Також називається “надлишковий попит”. Виникає,
коли  ціна  нижче  рівня  рівноваги,  наприклад,  коли  уряд  на  ринку
нав’язує цінову межу.

Shut-down price – ціна закриття, зупинки, відключення;
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 if the price of a good falls below a firm’s minimum average variable cost,
there is no way the firm can hope to cover its labor costs in the short-run,
thus the firm must shut down;

 якщо ціна товару падає нижче мінімальної середньої змінної вартості
фірми, немає жодної можливості сподіватися на покриття своїх витрат
на  оплату  праці  в  короткостроковому  періоді,  тому  фірма  повинна
закритись.

Shut-down rule – правило зупинки виробництва;
 if a firm experiences economic losses in the short-run which exceeds the

firm’s total fixed costs,  then the firm can minimize its losses by shutting
down;

 якщо фірма зазнає економічних втрат у короткостроковому періоді, що
перевищує  загальні  постійні  витрати  фірми,  то  фірма  може
мінімізувати свої втрати, припиняючи роботу.

Social science – соціальна наука;
 one  of  the  fields  of  study  that  examine  humans’  social  interactions  and

institutions.  Includes  economics,  sociology,  psychology,  archaeology,
political science, linguistics, etc.;

 одна з галузей дослідження, яка вивчає соціальні взаємодії та інститути
людини.  Включає  економіку,  соціологію,  психологію,  археологію,
політологію, лінгвістику тощо.

Socially optimal output – соціально оптимальний результат;
 when output occurs at the intersection of marginal social benefit (MSB) and

marginal social cost (MSC), the socially optimal level of output is achieved.
Also known as the allocatively efficient level of output. If output occurs at
any other level, a market failure exists;

 коли  виробництво  відбувається  на  перетині  граничної  соціальної
вигоди  та  граничної  соціальної  вартості,  досягається  соціально
оптимальний  рівень  виробництва.  Також  відомий  як  розподілено
ефективний  рівень  випуску  продукції.  Якщо  вихід  відбувається  на
будь-якому іншому рівні, існує ринковий збій.

Soft loan – пільговий кредит;
 loans made by foreign governments or international financial institution to

less  developed  countries  at  favorable  interest  rates,  lower  than those  the
country  would  have  paid  if  borrowing from a  private  bank.  Allows  less
developed countries to keep interest  payments low while acquiring much
needed financing for economic development projects;

 позики,  надані  закордонними урядами або міжнародною фінансовою
установою  менш  розвиненим  країнам  за  вигідними  процентними
ставками, нижчими від тих, які сплачувала б країна, якби позичала у
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приватного  банку.  Дозволяє  менш  розвиненим  країнам  утримувати
низькі  відсоткові  платежі,  отримуючи  необхідне  фінансування  для
проектів економічного розвитку.

Specialization – спеціалізація;
 the practice  of  allocating an individual’s,  an organization’s  or  a  nation’s

resources towards the production of a good or a category of goods for which
it has a relatively low opportunity cost. Improves the overall allocation of
resources  and  allows  individuals  and,  with  trade,  allows  individuals  or
nations to consume beyond what they would be able to produce on their
own;

 практика  розподілу  ресурсів  особи,  організації  або  нації  на
виробництво товару чи категорії товарів, для яких це відносно низькі
альтернативні витрати. Покращує загальний розподіл ресурсів, а також
дозволяє людям або націям споживати більше того, що вони могли б
виробляти самостійно.

Speculation – спекуляція;
 the buying and selling of currencies or other assets based on the expectation

of  future  changes  in  exchange  rates  or  prices.  Speculation  is  a  major
determinant of the exchange rate of the world’s currencies;

 купівля  та  продаж  валюти  чи  інших  активів  на  основі  очікування
майбутніх  змін  валютних  курсів  чи  цін.  Спекуляція  є  головним
визначальним фактором обмінного курсу світових валют.

Spending multiplier – мультиплікатор витрат;
 1/(1-MPC), or 1/MPS, where MPC is the marginal propensity to consume

and MPS is the marginal propensity to save. It  tells you how much total
spending an initial injection of spending in the economy will generate. For
example, if the MPC = .8 and the government spends $100 million, then the
total increase in spending in the economy = $100 x 5 = $500 million;

 1 / (1-ГСС) або 1 / ГСЗ, де ГСС – гранична схильність до споживання, а
ГСЗ – гранична схильність до заощаджень.  Це говорить вам про те,
скільки загальних витрат буде генеруватися початкова витрата витрат в
економіці. Наприклад, якщо ГСС = .8, а уряд витрачає 100 мільйонів
доларів, то загальне збільшення витрат в економіці = 100 доларів x 5 =
500 мільйонів доларів

Stagflation – стагфляція;
 a  macroeconomic  situation  in  which  both  inflation  and  unemployment

increase; 
 макроекономічна ситуація, в якій зростає як інфляція, так і безробіття. 

Sticky-wages – негнучка модель заробітної плати;
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 the  short  run  aggregate  supply  curve  is  sometimes  referred  to  as  the
“inflexible wage and price model”, because workers’ wage demands take
time to adjust to changes in the overall price level; therefore, in the short run
an economy may produce well below or beyond its full employment level of
output.  Explains why short  run aggregate supply is  horizontal  below full
employment and nearly vertical beyond full employment;

 криву  сукупної  пропозиції  в  короткостроковому  періоді  іноді
називають  “негнучкою  моделлю  заробітної  плати  та  цін”,  оскільки
вимогам  заробітної  плати  працівників  потрібен  час,  щоб
пристосуватися  до  змін  загального  рівня  цін;  отже,  в
короткостроковому періоді економіка може виробляти набагато менше.
Пояснює,  чому  короткострокова  сукупна  пропозиція  горизонтальна
нижче  повної  зайнятості  та  майже  вертикальна  за  межами  повної
зайнятості.

Structural unemployment – структурне безробіття;
 caused by changes in the structure of demand for goods and in technology;

workers who are unemployed because their skills do not match what is in
demand by producers in the economy;

 спричинене  зміною  структури  попиту  на  товари  та  технології;
робітники, які є безробітними, оскільки їхня кваліфікація не відповідає
тому, що вимагають виробники в економіці.

Subsidy – субсидія;
 payments  made  from  the  government  to  individuals  or  firms  for  the

production or consumption of particular goods or services. Subsidies reduce
the cost of production or increase the benefit of consumption, and therefore
lead to a greater equilibrium quantity in the market for the subsidized good;

 платежі,  що  здійснюються  урядом  фізичним  особам  або  фірмам  за
виробництво  або  споживання  певних  товарів  чи  послуг.  Субсидії
знижують собівартість продукції або збільшують вигоду споживання, а
отже,  призводять  до  більшої  рівноважної  кількості  на  ринку
субсидованого товару.

Substitute – замінник;
 when  a  good  can  be  used  instead  of  another  good,  the  two  goods  are

substitutes.  For instance, Coke and Pepsi are substitutes.  The demand for
one good is directly related to the price of its substitutes;

 коли товар можна використовувати замість іншого товару, два товари є
замінниками. Наприклад, кока кола та пепсі – це замінники. Попит на
один товар безпосередньо пов’язаний з ціною його замінників.

Substitution effect – ефект заміщення;
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 one of the explanations for the law of demand and the downward sloping
demand  curve.  Says  that  as  the  price  of  a  good  decreases,  it  makes
substitutes appear more expensive, thus consumers demand more of the now
cheaper  good.  On  the  other  hand,  as  the  price  of  a  good  increases,  its
substitutes  appear  cheaper  and  consumers  will  switch  to  alternative
products;

 одне з пояснень закону попиту та похилої кривої попиту. Каже, що як
ціна  товару  знижується,  це  робить  замінники  здаватися  дорожчими,
таким  чином  споживачі  вимагають  більше,  ніж  тепер  дешевшого
товару. З іншого боку, у міру зростання ціни на товар, його замінники
виявляються  дешевшими,  а  споживачі  перейдуть  на  альтернативні
товари.

Supply – постачання;
 a schedule or curve showing the direct relationship between the quantity of

output firms produce in a particular period of time and the various prices of
the good.

 графік  або  крива,  що  показує  прямий  взаємозв’язок  між  кількістю
продукції,  яку виробляють фірми за  певний період  часу,  та  різними
цінами товару.

Supply shock – шок постачання;
 anything that leads to a sudden, unexpected change in aggregate supply. Can

be negative (decreases AS) or positive (increases AS). May include a change
in energy prices, wages, business taxes, or may result from a natural disaster
or a new discovery of important resources;

 все,  що  призводить  до  раптової,  несподіваної  зміни  сукупної
пропозиції.  Може  бути  негативним  (зменшує  AS)  або  позитивним
(збільшує  AS).  Може  включати  зміну  цін  на  енергоносії,  заробітну
плату, податки на бізнес або може бути наслідком стихійного лиха або
нового виявлення важливих ресурсів.

Surplus – надлишок;
 when the quantity supplied of a good is greater than the quantity demanded.

Also called “excess supply”. A surplus will occur if the price in a market is
greater than the equilibrium price, for example, due to a government price
floor.

 коли кількість поставленого товару більше, ніж вимагається кількість.
Також  називається  “надлишкова  пропозиція”.  Надлишок  буде  мати
місце, якщо ціна на ринку перевищує ціну рівноваги, наприклад, через
нижчу ціну уряду.

Sustainability – стійкість;
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 the ability to endure over time. Sustainable growth requires that resources
are used at a rate at which they are able to replenish themselves and the
environment is not despoiled in the process of production;

 здатність триматися протягом певного періоду часу.  Стале зростання
потребує  використання  ресурсів  із  швидкістю,  з  якою  вони  здатні
поповнювати  себе,  а  навколишнє  середовище  не  виснажується  в
процесі виробництва.

Sustainable development – сталий розвиток;
 a system for achieving improvements in living standards which is able to

endure over a long period, characterized by the use of renewable resources
and other technologies that both improve living standards and protect the
environment;

 система досягнення поліпшення життєвого рівня, яка здатна витримати
протягом  тривалого  періоду,  що  характеризується  використанням
відновлюваних  ресурсів  та  інших  технологій,  які  одночасно
покращують рівень життя та захищають довкілля.

T

Tax efficient – ефективне оподаткування; 
 from the point of view of the taxpayer, the way of undertaking an economic

activity that results in the lowest (legitimate) tax bill;
 з  точки  зору  платника  податків,  спосіб  здійснення  господарської

діяльності,  що  призводить  до  найнижчого  (законного)  податкового
рахунку.

Tiger economies – країни “тигри”; 
 the fast-growing developing economies of Asia, at least before their crisis in

the late 1990s;
 економіки Азії, які швидко розвиваються, щонайменше, до їх кризи в

кінці 1990-х.

Total return – сукупний дохід; 
 the  sum  of  all  the  different  benefits  from  investing  in  an asset,

including income paid to the investor and any change in the market value of
the asset. The total return is often expressed as a percentage of the amount
invested;

 cума  всіх  прибутків  від  інвестування,  включаючи доходи,  виплачені
інвестору, та будь-які зміни ринкової вартості активів. Сукупний дохід
часто виражається у відсотках від суми капіталовкладення.

Trough – самий низький рівень економічної активності; 
 the transition point between economic recession and recovery;
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 точка переходу між економічною рецесією та відновленням.

Transaction costs – операційні витрати; 
 the  costs  incurred  during  the  process  of  buying  or  selling,  on  top  of

the price of  whatever  is  changing  hands.  If  these  costs  can  be  reduced,
the price mechanism will operate more efficiently;

 витрати,  що  виникли  в  процесі  купівлі  чи  продажу,  крім  ціни,  що
змінюється. Якщо ці витрати можна зменшити, ціновий механізм буде
працювати ефективніше.

Trade Union – торговий союз; 
 labour unions or  trade unions are  organizations formed by workers from

related fields that work for the common interest of its members;
 це  організації,  утворені  працівниками  з  суміжних  галузей,  які

працюють задля загальних інтересів її членів.

Tender period – період проведення торгів; 
 tender  period refers  to  the time period before the expiry of  the contract.

Tender period is generally a few days;
 тендерний  період  стосується  періоду  часу  до  закінчення  терміну  дії

контракту. Тендерний термін, як правило, становить кілька днів.

Total cost – загальна вартість; 
 is  the total economic  cost of  production and is  made up of variable  cost,

which varies  according to  the quantity  of  a  good produced and includes
inputs such as labour and raw materials, plus fixed cost; 

 це  загальна  економічна  собівартість  продукції,  яка  складається  із
змінної  собівартості  і  змінюється  залежно від  кількості  виробленого
товару та включає в себе ресурси, такі як праця, сировина та постійні
витрати.

Transport economics – транспортна економіка; 
 is a branch of economics that deals with the allocation of resources within

the transport sector; 
 це  галузь  економіки,  яка  займається  розподілом  ресурсів  у

транспортному секторі.

Thermoeconomics – термоекономіка;
 is  a  school  of heterodox  economics that  applies  the laws  of  statistical

mechanics to economic theory;
 це  школа  гетеродоксальної  економіки,  яка  застосовує  закони

статистичної механіки до економічної теорії.

The time value of money – тимчасова вартість грошей; 
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 is the greater benefit of receiving money now rather than an identical sum
later. It is founded on time preference; 

 більша  вигода  від  отримання  грошей  зараз,  ніж  ідентична  сума
сплачена пізніше; визначається як перевага у часі.

Traditional economy – традиційна економіка; 
 a traditional economy is based on agriculture. “Traditional” economies are

based upon family customs and do not rely upon market strategies;
 традиційна  економіка  ґрунтується  на  сільському  господарстві.

“Традиційні”  економіки  базуються  на  сімейних  звичаях  і  не
покладаються на ринкові стратегії.

Tariff – мито; 
 a tariff is a tax imposed on the purchase of imports. 
 це податок, що стягується з придбання імпорту.

Taxes – податки; 
 compulsory government levies collected to pay for public spending;
 обов’язкові державні збори, зібрані для оплати державних витрат.

Technology – технологія, технології; 
 is  the  knowledge  which  humans  collectively  possess  regarding  how  to

produce goods and services in more efficient ways;
 це знання, якими володіють люди щодо того, як виробляти товари та

послуги більш ефективними способами.

Trade – торгівля;
 the ratio of the average price of a country’s exports, to the average price of

its  imports, is its terms of trade; 
 відношення  середньої  ціни  експорту  країни  до  середньої  ціни  її

імпорту.

Tradeable – конкурентоспроможний; 
 a product (a good or service) is tradeable if its purchaser can buy it far away

from  the place where it is produced; 
 конкурентоспроможний  товар  (чи  послуга)  –  це  товар  або  послуга,

який споживач може придбати незалежно від місця його виробництва.

Transfer  payments –  трансфертні  платежі;  державні  дотації;  засоби
соціального забезпечення;

 a payment made or income received in which no goods or services are being
paid for, such as a benefit payment or subsidy;
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 виплата або дохід, що надходить не від продажу та реалізації товарів та
послуг,  а як матеріальна допомога або субсидія.

Tobin Tax – податок Тобіна;
 a suggested global tax on currency trades across borders; 
 запропонований глобальний податок з валютних торгів.

Treasury bill – облігації;
 short-term  debt  instruments  (a  year  or  less)  sold  by  central  banks  at  a

discount; 
 короткострокові боргові інструменти (рік або менше), що продаються

центральними банками зі знижкою.

Telemarketing – телемаркетинг; 
 is  a  method  of direct  marketing in  which  a salesperson solicits

prospective customers to buy products or services, either over the phone or
through  a  subsequent  face  to  face  or Web  conferencing appointment
scheduled during the call;

 це  метод  прямого  маркетингу,  при  якому  продавець  просить
потенційних клієнтів купувати товари чи послуги або по телефону, або
через зустріч віч-на-віч або через Інтернет-конференцію, заплановану
під час дзвінка.

Tulip mania – “Тюльпоманія”; 
 a period when tulips were recently introduced and bought in large quantities

by many people; 
 період, коли тюльпани купують у великих кількостях. 

U

UBR (див. Uniform business rate).

U-form (unitary form) organization – унітарна форма організації;
 is an organizational structure adopted by firms in which the firm is managed

centrally  as  a  single  unit  specialized  along  functional  lines  (marketing,
production finance, personnel);

 унітарна  форма  організації,  прийнята  організаційною  структурою,  в
якій  фірма  управляється  централізовано  як  єдиний  підрозділ,
спеціалізований  за  функціональними  напрямами  (маркетинг,
виробниче фінансування, персонал).

UN – (див. United Nations).

Unanticipated inflation – непередбачена інфляція;
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 is  the future inflation rate in a country that  is  not  generally expected by
business people, trade union officials and consumers, and thus takes them by
surprise;

 майбутній  рівень  інфляції  в  країні,  який,  як  правило,  не  очікується
діловими  людьми,  профспілковими  чиновниками  та  споживачами,  і
таким чином сприймає їх несподівано.

UNCTAD (див. United Nations Conference on Trade and Development).

United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development (UNCTAD) –
конференція ООН з питань торгівлі та розвитку;

 an organization within the United Nations that deals with international trade,
development, and investment, especially in developing countries;

 конференція ООН з питань торгівлі та розвитку: організація в рамках
ООН,  яка  займається  міжнародною  торгівлею,  розвитком  та
інвестиціями, особливо в країнах, що розвиваються.

Underdeveloped country – слаборозвинена країна;
 a country that is less developed economically than most others, with little

industry and little money spent on education, health care, etc.;
 країна, яка є менш розвиненою в економічному плані, ніж більшість

інших,  із  слаборозвинутою  індустрією  та  малою  часткою  бюджету,
витраченого на освіту, охорону здоров’я тощо.

Underground economy – тіньова економіка;
 the  illegal  business  of  buying or  selling  currency or  goods banned by a

government or  subject  to governmental  control,  such as price controls or
rationing;

 незаконна  діяльність  з  купівлі  чи  продажу  валюти  чи  товарів,
заборонених урядом або таких, що підлягають урядовому контролю.

Undistributed profits – нерозподілений прибуток;
 the amount of a publicly-traded company’s post-tax earnings that are not

paid in dividends. Most earnings retained are re-invested into the company’s
operations;

 сума прибутку після оподаткування державних торгівельних компаній,
яка не виплачується дивідендами. Більшість нерозподілених прибутків
реінвестується в діяльність компанії.

Unearned income – незароблений дохід;
 money that you get from investments and property that you own, instead of

earning by working;
 гроші, які ви отримуєте від інвестицій та майна, яким володієте, замість

того, щоб заробляти, працюючи.
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Unemployment – безробіття;
 the number of people who do not have a job that provides money;
 кількість людей, які не мають оплачуваної роботи.

Unemployment benefit – виплати по безробіттю;
 a payment  made,  especially  by a  government,  to  an unemployed person.

Unemployed benefits are available  to persons who have been laid off  or
terminated against their will. These benefits help them pay their bills until
they can find more work;

 виплата безробітній особі.  Пільги для безробітних надаються особам,
які були звільнені проти їх волі. Ці пільги допомагають їм оплачувати
рахунки, поки вони не зможуть знайти іншу роботу.

Unemployment rate – рівень безробіття;
 the number or percentage of people in a country or area who do not have

jobs;
 кількість чи відсоток людей у країні чи регіоні, які не мають роботи.

Uniform business rate (UBR) – уніфікований сбір з підприємств;
 the local tax rate for commercial property in England and Wales. The rate

changes  every  year  due  to  inflation.  Even  though  it  is  paid  to  local
governments, it is determined by the central government;

 ставка податку на комерційну нерухомість в Англії та Уельсі. Ставка
змінюється  щороку  через  інфляцію.  Незважаючи  на  те,  що  вона
сплачується  органам  місцевого  самоврядування,  вона  визначається
центральною владою.

Unitary elasticity – унітарна  еластичність;
 is  when  percentage  change  in  price  of  a  commodity  is  equal  to  the

percentage change in quantity demanded of that good;
 коли зміна ціни товару у відсотках дорівнює відсотковій зміні попиту

на цей товар.

Unitary taxation – унітарне оподаткування;
 a  corporate  tax  on  a  corporation’s  global  income.  Some  countries  levy

unitary taxes on corporations operating in their borders in order to prevent
them from avoiding taxes by transferring income to another country with a
low or no corporate tax;

 корпоративний  податок  на  загальний  дохід  корпорації.  Деякі  країни
стягують унітарні податки з корпорацій, що діють на їхніх кордонах,
щоб не допустити ухилення від сплати податків шляхом перерахування
доходу  в  іншу  країну  з  низьким  або  відсутнім  корпоративним
податком.

125

http://seinst.ru/page841/
http://seinst.ru/page841/
http://seinst.ru/page648/
http://seinst.ru/page548/
http://seinst.ru/page841/
http://seinst.ru/page634/
http://seinst.ru/page841/
http://seinst.ru/page460/


United Nations (UN) – ООН;
 an international organization that was established in 1945 and aims to solve

world problems in a peaceful way;
 міжнародна організація,  яка була створена в 1945 році і  має на меті

вирішити світові проблеми мирним шляхом.

Unit of account – рахункова одиниця, або одиниця виміру;
 the money used in accounts, etc.,  for a particular purpose;
 гроші на рахунках, які використовуються для певної мети.

Unit trust – пайовий інвестиційний фонд;
 a service where financial experts invest the money of many people in many

different companies;
 послуга, в яку фінансові експерти вкладають гроші багатьох людей у

великій кількості різних компаній.

Unlisted-securities market – позабіржовий ринок цінних паперів;
 is a market for dealing in company stocks and shares that have not obtained

a  full  stock  exchange  quotation.  The  unlisted-securities  market  enables
smaller companies to raise new capital without the formalities and expense
of obtaining a full listing on the main exchange;

 ринок  акцій  та  цінних  паперів  компанії,  які  не  отримали  повного
котирування.  Ринок  цінних  паперів,  які  не  розміщені  у  лістингу
(списку),  що дозволяє меншим компаніям збирати новий капітал без
формальностей та витрат на отримання повного лістингу на основній
біржі.

Upward-sloping demand curve – крива попиту з позитивним нахилом;
 shows a direct  rather  than an inverse relationship between the price of a

product and quantity demanded per period of time, over part or all of its
length;

 крива  попиту,  яка  показує  пряму  залежність  між  ціною  товару  та
попитом на цей товар за певний проміжок часу.

Utilitarianism –  утилітаризм; прагматизм;
 the  system  of  thought  that  states  that  the  best  action  or  decision  in  a

particular situation is the one that brings most advantages to the most people
 підхід, при якому найкраща дія чи рішення у конкретній ситуації – це

те, що приносить найбільші переваги для більшості людей.

Utility – корисність;
 a service that is used by the public, such as an electricity or gas supply or a

train service;
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 послуга,  яка  використовується  громадськістю,  наприклад,
електропостачання або газ, або рух залізничного транспорту.

Utility function – функція корисності; 
 the expression of desire in mathematical terms. Utility function is important

in investing; it may show the usefulness of investing in some securities as
opposed to different ones. For instance, a stock with low risk and a high
return has a higher utility function than a stock with high risk and a low
return;

 вираження  функції  у  математичному  плані.  Функція  корисності
важлива  при  інвестуванні;  це  може  бути  корисність  інвестування  в
цінні папери. Наприклад, цінні папери з низьким ризиком і високим
надходженнями мають більш високу корисну функцію, ніж папери з
високим ризиком і низькими надходженнями.

V

Vacancy – вакансія;
 a job or position which has not been filled;
 наявність вільного місця для робітника певної кваліфікації.

Valid – дійсний, чинний;
 (of an argument or point) having a sound basis in logic or fact; reasonable or

cogent;
 поважний, серйозний, вагомий, обґрунтований; законний; достатній з

правової  точки  зору;  чинний;  який  має  силу;  належним  чином
оформлений; достовірний.

Validity – термін придатності;
 the quality of being logically or factually sound; soundness or cogency; the

state of being legally or officially binding or acceptable;
 дійсність;  юридична чинність;  термін дії;  вагомість,  обґрунтованість;

вірність, правильність; надійність.

Valuable – цінний;  
 worth a great deal of money;
 цінний, який має цінність, який має грошову вартість.

Valuables – цінні речі; дорогоцінності;
 are things that  you own that  are  worth a  lot  of  money,  especially  small

objects such as jewellery;
 цінні речі, що знаходяться у (приватній) власності, зазвичай невеликі за

розміром,  наприклад,  коштовне  каміння  і  мають  високу  грошову
вартість.
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Valuation – оцінка, визначення вартості;
 an estimation of the worth of something, especially one carried out by a 

professional valuer;
 встановлення вартості певного товару оцінювачем або експертом.

Value – вартість, цінність;
 the importance, worth, or usefulness of something;
 обсяг праці та ресурсів, витрачених на виробництво.

Value added – додана вартість;
 the amount by which the value of an article is increased at each stage of its 

production, exclusive of initial costs;
 різниця між ціною реалізації продукції та її вартістю.

Value of money – вартість грошей;
 is the quantity of goods in general that will be exchanged for one unit of 

money;
 купівельна спроможність, кількість товарів та послуг, що можна 

придбати за грошову одиницю; показник, зворотний до рівня цін.

Value-added tax (VAT) – податок на додану вартість (ПДВ); 
 a tax on the amount by which the value of an article has been increased at 

each stage of its production or distribution;
 непрямий бюджетоутворюючий податок; вартість, яка додається до 

початкової ціни на товар чи послугу на кожному новому етапі його 
виробництва чи розповсюдження.

Variable cost (VC) – змінні витрати; 
 a cost that varies with the level of output;
 загальний  обсяг  витрат,  що  зростає  або  зменшується,  якщо  фірма

збільшує або зменшує обсяги виробництва, витрати на змінні ресурси:
сировину, найманий персонал, устаткування.

Variable resource – змінний ресурс;
 are resources  that  the firm can change in  the short  run.  The opposite  of

variable resource is fixed resource. Short run is the time period, when at
least one of the factors of production is fixed and the other are variable.

 будь-який  ресурс,  який  фірма  може  змінити  протягом  короткого
періоду часу. У короткостроковому періоді один або декілька факторів
виробництва є фіксованими, всі інші ресурси та витрати є змінними.

Velocity of money – швидкість обігу грошей;
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 is a measurement of the rate at which money is exchanged in an economy;
 показує  скільки  разів  протягом  певного  періоду  (як  правило  одного

року)  грошова  одиниця  використовується  для  придбання  товарів  та
послуг; визначається через формулу закону грошового обігу Фішера. 

Venture operations – венчурні операції;
 high risk operations; 
 операції пов’язані з підвищенимризиком.

W

Wage – заробітна плата;
 remuneration for work depending on the qualifications of the employee, the

complexity, quantity, quality and conditions of the work performed, as well
as compensation and incentive payments;

 винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності,
кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також компенсаційні і
стимулюючі виплати.

Differentiation of wages – диференціація заробітної плати;
 these are differences in the level of remuneration both between employees of

one organization and between employees of various organizations;
 це  відмінності  в  рівні  оплати  праці  як  між  працівниками  однієї

організації, так і між працівниками різних організацій.

Wage differential – дифференціація заробітної плати;
 the difference in the levels of remuneration of employees is influenced by

various factors;
 різниця у рівнях оплати праці працівників під впливом різних факторів.

Wage-price spiral – спіраль заробітної плати;
 in a period of inflation, there is a tendency for wages to increase, leading to

a rise in prices, and a rise in prices – to an increase in wages;
 виявляється в період інфляції тенденція збільшення заробітної плати,

що веде до зростання цін, а зростання цін – до збільшення заробітної
плати.

Wages rate – ставка заробітної плати;
 the amount of money paid to an employee for labor services rendered to him

during a certain period of time (hour, shift or month) or necessary to perform
a certain amount of work;
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 грошова  сума,  яка  виплачується  працівникові  за  трудові  послуги,
надані їм протягом певного періоду часу (години, зміни або місяці) або
необхідні для виконання певного обсягу роботи.

Wage restraint – обмеження заробітної плати;
 the  part  of  the accrued employee's  salary  that  is  not  paid to  him and is

withheld by the employer, who then disposes of this cash in accordance with
the law;

 частина  нарахованої  працівникові  заробітної  плати,  яка  йому  не
видається,  а  утримується роботодавцем,  який потім розпоряджається
цими грошовими коштами відповідно до законодавства.

Wage stickiness – негнучкість заробітної плати;
 slow  increase  in  wages  with  increasing  demand  for  labor  and  a  slow

decrease with increasing supply in the labor market;
 повільне зростання заробітної плати, що відстає від швидкості змін у

попиті та пропозиції на ринку праці або об’єму виробництва.

Walras’s law – закон Вальраса;
 developed by the French economist Leonid Walras in 1895, the idea that, in

the general  equilibrium model,  the amount of  excess  supply /  demand is
always zero;

 розроблена французьким економістом Леонідом Вальрасом в 1895 році
ідея,  що  в  загальній  моделі  рівноваги  сума  надлишкового  попиту  /
пропозицію завжди дорівнює нулю.

Wants – потреби;
 these  are  needs  mediated  by  industrial  relations.  In  a  market  economy,

economic needs are mediated by money and take the form of demand;
 в  умовах  ринкових  відносин  економічні  потреби  опосередковуються

грошима і набувають форми попиту.

Wasting  assets  –  виснажувані  (природні)  ресурси;  невідновлювані  запаси;
майно з визначеним, обмеженим строком служби; 

 property,  plant  and  equipment  that  are  expended  or  depleted  during  the
useful life;

 основні ресурси, устаткування, засоби виробництва, які витрачаються
або вичерпуються протягом терміну корисної служби.

Wealth – багатство;
 an abundance of a person or a society of intangible and material values that

exceeds the person’s vital needs;
 достаток  у  людини  або  суспільства  нематеріальних  і  матеріальних

цінностей, що перевищує життєві потреби.
130



Wealth effect – ефект багатства;  
 change in the value of assets owned by an individual as a result of a change

in price level;
 зміна вартості активів, що належать індивіду, в результаті зміни рівня

цін.

Wealth tax – податок на майно;
 state-mandated  collection  of  individuals  and  legal  entities  for  property

belonging to someone;
 встановлений державний обов’язковий збір з фізичних та юридичних

осіб на майно, що знаходиться в правомірній власності.

Wear and tear  – зношення;  фізичне і  моральне зношення;  експлуатаційне
зношення;

 depreciation is the depreciation of long-term tangible production assets, such
as buildings,  equipment,  transportation,  which results  in the loss of  their
technical and economic characteristics;

 знецінення  довгострокових  матеріальних  виробничих  активів
(основних  засобів),  таких  як  будівлі,  обладнання,  транспорт,
спричинених втратою їх техніко-економічних характеристик.

Welfare economics – економіка добробуту;
 is a section of economic theory that studies the problems of economic use of

rare  resources  of  society  and  belongs  to  the  normative  microeconomic
theory;

 розділ  економічної  теорії,  що  займається  дослідженням  проблем
економічного  використання  рідкісних  ресурсів  та  належить  до
нормативної мікроекономічної теорії.

Welfare  state –  державний  добробут;  держава  “загального  добробуту”  (із
системою соціального забезпечення);

 is a system in which the government provides free social services such as
health and education and gives money to people when they are unable to
work, for example because they are old, unemployed, or sick.

 система  державного  забезпечення  у  сфері  освіти,  охорони  здоров’я,
пенсійні  виплати та  виплати,  пов’язані  з  постійною або тимчасовою
втратою працездатності.

Williamson trade-off model – модель компромісу Вільямсона;
 a model for assessing the potential benefits (in the form of cost reductions)

and damage (in the form of price increases) of a planned merger;
 модель  для  оцінки  можливих  вигод  (у  вигляді  зниження  витрат)  і

збитків (у вигляді підвищення ціни) планованого злиття.
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Withdrawals or leakages – вилучення, або виток;
 any measure aimed at preventing a product in the supply chain from being

marketed;
 будь-який  захід,  спрямований  на  запобігання  виходу  на  ринок

продукту, який знаходиться в ланцюзі постачання.

Wholesale – оптова торгівля;
 is the activity of buying and selling goods in large quantities and therefore at

cheaper  prices,  usually  to  shopkeepers  who then sell  them to the public.
Compare retail;

 торгівля  великими  партіями  товарів,  продаж  оптовим  покупцям,  які
потім реалізують продукцію у роздріб. 

Wholesaler – оптовий торгівець, оптовик;
 is a business enterprise that possesses the legal and economic attributes of a

business entity that buys on behalf of a batch of goods that specializes in
wholesale  bidding  and  is  able  to  perform  a  range  of  warehousing  and
purchasing operations.

 це комерційне підприємство, що володіє юридичними і економічними
ознаками суб’єкта господарської діяльності, яка купує від свого імені
партії товарів, що спеціалізується на оптовому торзі і здатне виконати
комплекс складських і закупівельно-збутових операцій.

Workable competition – ефективна конкуренція;
 criteria that determine the nature of competition in the market. The criteria

are  based  on  studies  of  the  interdependence  between  market  structure,
behavior of firms in the market and market functioning.

 критерії,  що  визначають  характер  конкуренції  на  ринку.  Критерії
ґрунтуються  на  дослідженнях  взаємозалежності  між  ринковою
структурою, поведінкою фірм на ринку та функціонуванням ринку.

Worker participation – участь робочої сили;
 refers to any process in the company that allows workers to exert influence

over their work or their working conditions.
 участь  працівників  стосується  будь-якого  процесу  на  підприємстві,

який  дозволяє  працівникам  здійснювати  вплив  на  свою  роботу  чи
умови праці.

Working capital – оборотний капітал;
 is the difference between a company’s current assets, such as cash, accounts

receivable  and  inventories  of  raw  materials  and  finished  goods,  and  its
current liabilities;
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 це  різниця  між  оборотними  активами  компанії,  такими  як  готівка,
дебіторська  заборгованість,  запаси  сировини,  готова  продукція  та  її
поточними зобов’язаннями.

Work  in  progress –  1)  незавершене  виробництво  2)  напівфабрикат;
оброблюваний виріб; 3) виробничий портфель (видавництв);

 goods  that  are  in  the  production  stage  and  are  included  in  the  item
inventories at the date of preparation of the financial statements. Goods that
are in the process of production and when drawing up the balance refer to
inventories;

 товари,  які  перебувають  на  стадії  виробництва  і  враховані  в  статтю
товарно-матеріальних запасів на дату складання фінансової звітності.
Товари,  які  перебувають  у  процесі  виготовлення  і  при  складанні
балансу відносяться до матеріально-виробничих запасів.

Workable competition – дієва конкуренція;
 economic  process  of  interaction  and  struggle  of  producers  for  the  most

favorable conditions of production and sale of goods, for the greatest profits;
 економічний  процес  взаємодії  і  боротьби  товаровиробників  за

найвигідніші  умови  виробництва  і  збуту  товарів,  за  отримання
найбільших прибутків.

Working capital – оборотний капітал;
 the portion of production capital that transfers its value to the newly created

product in its entirety and returns to the producer in cash after each cycle of
capital;

 частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову
створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій
формі після кожного кругообігу капіталу.

World Bank for International Bank for Reconstruction and Development –
Світовий банк, або Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

 an agency of the United Nations that constitutes the main part of the World
Bank. It was established in 1945, and its headquarters are in Washington,
DC.

 одна з п’яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році.
Штаб-квартира  –  Вашингтон.  У  число  учасників  банку  входить  188
країн; Україна – учасник з 1992 р.

Y

Year  –  рік.  Найпоширеніший  термін  економічної  звітності  та  фінансово-
господарського аналізу, типовий приклад – розрахунок ВНП
(див. Gross National Product).
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Yellow  pages  advertising  – реклама  на  жовтих  сторінках  телефонного
довідника;

 the yellow pages are any telephone directory of businesses,  organized by
category  rather  than  alphabetically  by  business  name,  and  in  which
advertising is sold. The directories were originally printed on yellow paper,
as opposed to white pages for non-commercial listings. The traditional term
“yellow pages” is now also applied to online directories of businesses;

 реклама  на  жовтих  сторінках  телефонного  довідника  –  найбільш
поширена  форма  рекламування  у  довідниках,  яка  містить  короткі
відомості про торговельно-промислові підприємства, споживчі послуги
тощо.

Yield  – дохідність цінного паперу; рівень дохідності; ставка доходу; ставка
доходу  на  інвестиції;  дохід  за  облігацією;  дохід  на  капітал;  повна  сума,
одержана при кредитуванні (після відрахувань комісій та зборів);

 the annual income from a security, expressed as a percentage of the current
market price of the security. The yield on a share is its dividend divided by
its price;

 річний дохід від цінних паперів, позначений відсотком що встановлює
відношення  між  доходом   величиною  ринкової  ціни  паперів  та
величиною дивіденду.

Yield curve – крива дохідності;
 curve on a graph in which the yield of fixed-interest securities is  plotted

against the length of time they have to run to maturity;
 графічне  зображення  залежності  між  рівнем  процентної  ставки  та

строком  дії  фінансових  інструментів.  Нахил  кривої  дохідності  на
окремому часовому інтервалі відображає очікування інвесторів щодо
майбутнього рівня процентних ставок за фінансовими інструментами з
різним строком дії, а тому її використання є важливим методом аналізу
ринкової кон’юнктури та оцінки перспектив розвитку економіки. 

Yield curve risk – ризик втрати дохідності; ризик зниження дохідності.
Yield differential – різниця в окупності.
Yield  expectation –  очікуваний  дохід;  передбачуваний  прибуток;
розрахований прибуток

Yield management – управління дохідністю;
 is  a  variable  pricing  strategy,  based  on  understanding,  anticipating  and

influencing consumer behavior in order to maximize revenue or profits from
a fixed, time-limited resource;

134



 це стратегія  управляння змінною ціни,  що ґрунтується на розумінні,
передбаченні та впливі на поведінку споживачів з метою максимізації
прибутку від фіксованого, обмеженого у часі ресурсу.

Yield gap – розрив у дохідності;
 the difference between the return on government-issued securities and that

on ordinary shares;
 різниця прибутку від випущених урядом цінних паперів у порівнянні із

звичайними акціями.  

Youth market – молодіжний ринок;
 is a term used in the marketing and advertising industry to describe activities

to communicate with young people, differs from the other markets, orients
on fashion, likings, tastes, typically in the age range of 13 to 35;

 молодіжний ринок відрізняється від інших ринків орієнтацією на моду,
уподобаннями,  інтересами тощо,  і  тому підприємства задовольняють
потреби цієї вікової групи спеціальними товарами і послугами. Вікова
група від 13 до 35 років. 

Z

Zapping – вимикання реклами; 
 type  of  categorical  consumer  behaviour   switching  the  channel  when

commercial broadcasters using remote control;
 категорична  поведінка споживача,  який,  користуючись дистанційним

пультом,  свідомо  перемикає  канали  мовлення  в  момент  рекламної
паузи, щоб не сприймати реклами.

Zero level channel – канал нульового рівня;
 is  a  direct  marketing  channel  where  there  is  no  intermediary  and  the

producer sells directly to the consumer;
 прямий продаж товару споживачу виробником без посередників.

Zero-sum game – гра з нульовою сумою;
 in economic theory is a mathematical representation of a situation in which

each participant’s gain or loss of utility is exactly balanced by the losses or
gains  of  the  utility  of  the  other  participants.  If  the  total  gains  of  the
participants are added up and the total losses are subtracted, they will sum
zero;

 в економічній теорії цьому поняттю відповідає ситуація, при якій сума
доходу всіх учасників і сума збитку дорівнює нулю.
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Zone – зона;
 an area or stretch of land having a particular characteristic, purpose, or use,

or subject to particular restrictions;
 розділяти на зони,  районувати;  встановлювати зональний тариф (або

зональні ціни).

 Special economic zone (SEZ) – спеціальна економічна зона (СЕЗ);
 is an area in which the business and trade laws are different from the rest of

the country;
 територія,  в  межах  якої  відповідним  законом  встановлюється  і  діє

спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний
порядок застосування і дії законодавства.

 Free-trade zone (FTZ) – вільна економічна зона;
 is a class of special economic zone. It is a geographic area where goods may

be landed, stored, handled, manufactured, or reconfigured and re-exported
under specific customs regulation and generally not subject to customs duty.
Free  trade  zones  are  generally  organized  around  major  seaports,
international airports, and national frontiers – areas with many geographic
advantages for trade;

 частина  території  країни,  виділена  із  загального  митного  кордону
держави,  яка  має  повну  свободу  в  режимі  господарських  питань,  з
особливим  режимом  управління  і  пільговими  умовами  діяльності,
податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм.
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