
СЛОВНИК ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 

абсолютні і порівняльні 

переваги 

абсолютные и 

сравнительные 

преимущества 

absolute 

and comparative 

advantages 

абстрактна праця абстрактный труд labo(u)r 

автаркія автаркия autarkeia 

акціонерне товариство акционерное общество corporation 

акція акция stock, share 

альтернативні витрати альтернативные 

издержки 

opportunity costs 

амортизація амортизация capital consumption, 

depreciation, wear 
 

антитрестівське 

законодавство 

 

антитрестовское 

законодательство 

 

antitrust laws 

арбітражування арбитражирование arbitrage 

бартер бартер barter 

бізнес бизнес business 

біржа биржа exchange 

благо благо good 

борг долг debt 

Бреттон-Вудська 

система 

Бреттон-Вудская 

система 

Bretton Woods system 

 

брокер брокер broker 
 

бюджетні обмеження бюджетные 

ограничения 

 

budget constraints 

 

валовий внутрішній 

продукт 
 

валовий національний 

продукт 

 

валовой внутренний 

продукт 
 

валовой национальный 

продукт 

 

gross domestic 

(internal) product 

gross national product 

 

валютна інтервенція валютная интервенция intervention 

in the foreign- 

exchange market 
 

валютний курс валютный курс exchange rate 
 

валютний опціон валютный опцион option 
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вексель вексель wechsel 
 

виробництво производство production 
 

виробнича функція производственная 
функция 

 

виробничі відносини производственные 

отношения 

 

production function 
 
 

relations of production 

 

витрати издержки cost 

“відплив умів” “утечка мозгов” “brain drain” 

відтворення воспроизводство reproduction 

вільна торгівля свободная торговля free trade 

власність собственность property 

гранична корисність предельная полезность marginal utility 
 

гранична 

продуктивність 

 

предельная 

производительность 

 

marginal productivity 

девальвація девальвация devaluation 

дедукція дедукция deduction 

демпінг демпинг dumping 

депресія депрессия depression 
 

державне втручання 

в економіку 

 

государственное 

вмешательство 

в экономику 

 

government 

intervention 

 

державний борг государственный долг public debt 

дефіцит дефицит shortage 

диверсифікація диверсификация diversification 

дивіденд дивиденд dividend 

дисконтування дисконтирование discounting 
 

диференційна рента дифференциальная 

рента 

 

differential rent 

 

ділер дилер dealer 
 

“довгі хвилі” “длинные волны” “long waves” 
 

додана вартість прибавочная стоимость mehrwert, 

surplus value 
 

досконала конкуренція совершенная 

конкуренция 

perfect competition 
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доцентрові тенденції центростремительные 

тенденции 
 

відцентрові тенденції центробежные 

тенденции 

centripetal tendency 
 
 

centrifugal tendency 

 

економіка знань экономика знаний knowledge based 

economy 
 

економіка пропозиції экономика 
предложения 

 

supply-side economics 

 

економікс экономикс economics 

 
економія экономия economy 

 
економічна система экономическая система economic system 

 

економічне зростання экономический рост economic grows 

 
економічний цикл экономический цикл business cycle 

економічний закон экономический закон economic law 

економічні ресурси экономические ресурсы economic resources 

експорт експорт exports 

еластичність эластичность elasticity 

ефективність эффективность efficiency 
 

за інших рівних умов при прочих равных 

условиях 

 

ceteris paribus 

 

заробітна плата заработная плата wage 
 

засоби виробництва средства производства capital goods 

земельна рента земельная рента land rents 

земля земля land 

змінний капітал переменный капитал variable capital 

змішана економіка смешанная экономика mixed economy 

золотий стандарт золотой стандарт gold standard 

зовнішні ефекти внешние эффекты externalities 

імпорт импорт imports 

інвестиції инвестиции investment 

індукція индукция induction 

інститути институты institutions 

інфляція инфляция inflation 
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інфраструктура инфраструктура infrastructure 

капітал капитал сapital 

капіталомісткий капиталоемкий сapital-intensive 

картель картель cartel 

квота квота quota 

кейнсіанство кейнсианство Keynesianism 

кінцевий продукт конечный продукт final product 

класична школа классическая школа classical economics 

командна система командная система command economy 

комерція коммерция commerce 

кон’юнктура коньюнктура conjuncture 

конверсія конверсия conversion 

конвертованість конвертированность convertibility 

конгломерат конгломерат conglomerate 

конкретна праця конкретный труд work 
 

концентрація 

виробництва 

 

концентрация 

производства 

 

concentration 

of production 
 

концерн концерн concern 

корисність полезность utility 

корпорація корпорация corporation 

кооперація кооперация cooperation 

кредит кредит credit 

курс цінних паперів курс ценных бумаг securities rate 
 

ліквідність ликвидность liquidity 

людина економічна человек экономический Homo oeconomicus 

людський капітал человеческий капитал human capital 

макроекономіка макроэкономика macroeconomics 

малий бізнес малый бизнес small business 

мануфактура мануфактура manufactory 

маржиналізм маржинализм marginalism 

маркетинг маркетинг marketing 

менеджмент менеджмент management 
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меркантилізм меркантилизм mercantilism 

митні тарифи таможенные тарифы customs duty 

мікроекономіка микроэкономика microeconomics 

мінова вартість меновая стоимость exchange value 

монетаризм монетаризм monetarism 

монополістична 

конкуренція 

монополистическая 

конкуренция 

monopolistic 

competition 

монополія монополия monopoly 

нагромадження накопление accumulation 

надбудова настройка superstructure 

наукомісткий наукоемкий knowledge-intensive 

національний дохід национальный доход national income 
 

національне багатство национальное 
богатство 

 

national wealth 

 

невидима рука невидимая рука invisible hand 
 

невтручання держави невмешательство 

государства 

 

laisser faire 

 

неокласична школа неоклассическая школа new classical 

economics 
 

нормальний прибуток нормальная прибыль normal profit 
 

нормативний економікс нормативный 

экономикс 

 

normative economics 

 

неявні (внутрішні) 

витрати 

 

неявные (внутренние) 

издержки 

 

implicit cost 

 

облігація облигация bond 
 

обмін обмен exchange 

оберт капіталу оборот капитала turnover of capital 

оборотний капітал оборотный капитал circulating capital 

олігополія олигополия oligopoly 

органічна будова 

капіталу 
 

основний і оборотний 

капітал 

органическое строение 

капитала 
 

основной и оборотный 

капитал 

organic composition 

of capital 
 

fixed (physical) 

and working capital 
 

особисте володіння единоличное владение sole  proprietorship 
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паритети купівельної 

спроможності 
 
 

партнерство 

(товариство) 

паритеты 

покупательной 

способности 
 

партнерство 

(товарищество) 

purchasing power 

parities (РРР) 
 
 

partnership 

 

підйом подъѐм expansion 
 

підприємництво предпринимательство entrepreneurship 
 

підприємницькі здібності предпринимательские 

способности 

 

entrepreneurial ability 

 

пік пик peak 
 

“плаваючі” валютні 

курси 

 

“плавающие” 

валютные 

курсы 

 

floating exchange rate 

 

платіжний баланс платѐжный баланс balance of payments 

побічні ефекти внешние эффекты externalities 

податок налог tax 

поділ праці разделение труда division of labor 

пожвавлення, підйом оживление, подъем recovery, expansion 

позитивний економікс позитивный экономикс positive economics 

позичковий відсоток ссудный процент interest rate 

політекономія политэкономия political economy 

попит спрос demand 
 

портфельні інвестиції портфельные 

инвестиции 

portfolio investment 

 

постійний капітал постоянный капитал constant capital 
 

потреби потребности needs 

права власності права собственности property rights 

праця труд labor 

прибуток прибыль profit 

приватизація приватизация privatization 

природна монополія естественная 
монополия 

 

продуктивні сили производительные 

силы 
 

продуктивність праці производительность 

труда 

natural monopoly 

productive forces 

labour productivity 
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пропозиція предложение supply 

протекціонізм протекционизм protectionism 

профспілка профсоюз trade-union 

прямі інвестиції прямые инвестиции direct investment 

ринок рынок market 

рівновага равновесие equilibrium 

робоча сила рабочая сила labor force 

розподіл распределение distribution 

синдикат синдикат syndicate 

скорочення сокращение reduction 
 

система національних 

рахунків 

 

система национальных 

счетов 

 

national-income 

accounting 

спад спад recession, trough 

спекуляція спекуляция speculation 

спеціалізація специализация specialization 
 

специфікація прав 

власності 

спецификация прав 

собственности 

specification 

of property rights 
 

споживання потребление consumption 

споживча вартість потребительная 

стоимость 

worth 

 

ставка відсотку ставка процента interest rate 
 

суспільне відтворення общественное 

воспроизводство 

national production 

 

суспільні блага общественные блага public goods 
 

суспільно-економічна 

формація 
 
 

теорія раціональних 

очікувань 

 

общественно- 

экономическая 

формация 
 

теория рациональных 

ожиданий 

 

structure 
 

 
 
 

theory of rational 

expectations 
 

ставка відсотку ставка процента interest rate 
 

тіньова економіка теневая экономика underground sector 
of economy 

 

товар товар good 
 

товариство товарищество, 

партнерство 

 

partnership 
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торгівельний баланс торговый баланс trade balance 
 

традиційна економіка традиционная 

экономика 
 

трансакційні витрати трансакционные 

издержки 

 

traditional economy, 

customary economy 
 

transaction costs 

 

трансакція 

(угода, операція) 

 

трансакция (сделка) transaction 

трест трест trust 

трудомісткий трудоемкий labour-intensive 

“фіаско ринку” “фиаско рынка” market failure 

фізіократи физиократы physiocrats 

фіксовані ціни 

фірма 

фиксированные цены 

фирма 

fixed price 

firm 

фіскальна політика фискальная политика fiscal policy 

фондова біржа фондовая биржа stock exchange 

франчайзинг франчайзинг franchising 

хеджування хеджирование hedging 

цивілізація цивилизация civilization 

цінова і нецінова 

конкуренція 

ценовая и 

неценовая конкуренция 

price and nonprice 

competition 
 

часові переваги временные 

предпочтения 

 

time preference 

 

чинники виробництва факторы производства factors of production 
 

“шокова терапія” “шоковая терапия” shock treatment 
 

явні (зовнішні) витрати явные 

(внешние) издержки 

 

Ямайська система Ямайская система Jamaica’s system 
 
  

 

explicit cost 

 

 

Jamaica’s system


