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Анотація

Видання є першим з існуючих в Україні спеціалізованих словників. Налічує
більш як 60 тис. слів та словосполучень, що вживаються в сучасній
французькій та українській юридичній та діловій мовах.

Словник відображає основні правові інститути та поняття у галузі теорії
держави і права, конституційного, адміністративного, фінансового,
цивільного, кримінального, трудового, екологічного, господарського,
міжнародного права, цивільного і кримінального процесу та криміналістики.
За відсутності збігів французьких та українських понять наводяться короткі
пояснення. У словнику подані скорочення, які широко використовуються у
діловій та суспільно-політичній лексиці.

Словник призначений для викладачів та студентів юридичних, економічних
факультетів, наукових працівників, перекладачів, юристів, працівників
правоохоронних органів та всіх, хто зацікавлений у коректному перекладі
українською та французькою мовами правової, економічної, політичної та
пов’язаної термінології.
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ПЕРЕДМОВА

Курс євроінтеграції, обраний як стратегічний нашою країною, розширення та поглиблення 
зв’язків з іноземними державами в різних галузях вимагає розроблення спеціалізованих словни-
ків, які би відображали специфічне використання мовних одиниць у тій чи іншій сфері суспіль-
ного життя та допомагали перекладачам та всім зацікавленим особам в адекватному перекладі 
нормативно-правових документів та інших текстів юридичного характеру.

Правова термінологія відіграє особливу роль у діловому спілкуванні, врахо вуючи те значення, 
яке має право, його норми, інститути, поняття та категорії в житті та діяльності юридичних і фі-
зичних осіб, державних органів, органів місце вого самоврядування, держави та суспільства в 
умовах глобалізації.

Французько-український та українсько-французький юридичний словник, який Ви тримаєте 
в руках, є першим в Україні спеціалізованим словником юридичних термінів. Він містить більш як 
60 тис. слів та словосполучень, що вживаються у сучасній французькій та українській юридичній 
та діловій мовах. Не претендуючи на абсолютну повноту, автори, однак, намагалися включити до 
словника лексичні одиниці, які би відображали основні правові терміни та словосполучення всіх 
галузей сучасного права. 

Майже вся термінологія запозичена з оригінальних франкомовних текстів, які містяться в за-
конах та інших нормативно-правових актах Франції, Бельгії, Швейца рії та України, а також у 
доктринальних правознавчих джерелах, комерційних договорах (контрактах). Пропонуються 
еквіваленти, прийняті у сучасній українській (французькій) термінології. За відсутністю збігу 
французьких та українських юри дичних понять даються короткі пояснення. У словнику також 
подані найбільш вжи вані скорочення, які знайшли поширення у діловій, в т.ч. юридичній мові. 

Словник призначений для студентів юридичних, політичних, економічних, інших вишів, на-
укових працівників, українських та зарубіжних спеціалістів-право знавців, перекладачів та всіх, 
хто використовує у своїй діяльності правові документи і зацікавлений у коректному перекладі 
українською мовою правової та пов’язаної з нею термінології. Сподіваємося, що даний словник 
зацікавить як фахівців-прав ників, так і тих, хто здобуває освіту чи підвищує свою професійну 
кваліфікацію.

Автори будуть вдячні за зауваження та пропозиції до словника і просять надсилати їх за адре-
сами:

nataliia_malysheva@ukr.net
m_ipa@ukr.net 



AVANT-PROPOS
 
Le développement des relations entre l’Ukraine et les autres pays pendant ces dernières années a mis 

en exergue la nécessité des dictionnaires spécialisés, qui traduiraient de façon exacte les termes empruntés 
d’une langue à l’autre. Compte tenu de l’importance du droit et de la pyramide des normes dans un Etat 
du droit, un accent particulier est mis sur le vocabulaire juridique.

Le dictionnaire proposé est le fruit d’une dizaine d’années de travail des auteurs. Les auteurs ont 
utilisé un grand nombre de sources pour le dictionnaire proposé. Une partie importante du vocabulaire 
provient des textes juridiques originaux tels que les lois, les actes réglementaires aussi bien que des textes 
à caractère juridique promulgués en France ou dans les autres pays francophones.

Sans prétention d’être exhaustifs, les auteurs ont essayé d’inclure dans ce dictionnaire les termes et 
les phrases qui touchent toutes les branches du droit. Par ailleurs, les termes utilisés en économie, 
politique, histoire, droit international et européen, dans le langage courant ainsi que les termes de 
provenance latine et les anglicismes sont également disponibles dans cette édition. En cas de «désaccord» 
entre les sens français et ukrainien, les auteurs s’efforcent à donner une explication, qui, a leur point de 
vue, est la plus appropriée. Le dictionnaire présente également les abréviations en usage et leurs 
traductions.

Le dictionnaire juridique franco-ukrainien et ukraino-français est recommandé à tous ceux qui 
emploient les textes juridiques dans leurs activités professionnelles et qui sont intéressés par la traduction 
adéquate: les juristes, économistes, scientifiques, enseignants aussi bien que les étudiants des établissements 
supérieurs français et ukrainiens.

Les auteurs et la maison d’édition vous seriont reconnaissants pour vos remarques et vos propositions 
à adresser à:

nataliia_malysheva@ukr.net
m_ipa@ukr.net

 



ДО КОРИСТУВАЧА
 
Пропонований словник нараховує більше 60 тис. слів та словосполучень, які розміщені за 

алфавітно-гніздовим порядком.  
 
Всі українські слова подані з наголосом.

Ведучі терміни в обох частинах словника виділені жирним шрифтом, а у гнізді замінюються 
тильдою. Наприклад:

abus (m) 1. зловживáння; 2. правопорýшення; 3. зло; 4. омáна
c’est un ~ de croire que… непрáвильно дýмати, що…
faire ~ de  зловживáти

áвтор (ч) auteur (m)
~ вдосконáлення perfectionneur (m)
~ відкриття́ découvreur (m)
 
Якщо при цьому відбувається зміна порядку слів, то після тильди ставиться кома. Наприклад:
chambre (f)
~, haute вéрхня палáта

Пояснення до слів взяті у круглі дужки і виділені курсивом. Наприклад:

gouvernement (m)  
~ autonome незалéжний ýряд (відповідальний перед парламентом)

Факультативна частина перекладу взята в круглі дужки. Наприклад: 
       
organisme (m)   
~ administratif  адміністрати́вний (управлінський) óрган

В перекладах прийнята наступна система розділових знаків: 
- синоніми відділяються крапкою з комою;
- відмінні за значенням еквіваленти – цифрами.

В кінці словника подані скорочення, які найчастіше зустрічаються у фран цузькій діловій мові.



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

англ.  англійський термін
бух.  бухгалтерський термін
ісп.  іспанський термін
лат.  латинський термін
кан.  канадський термін
мор.  морське право
швейц.  швейцарський термін
див.  дивись
застр.  застарілий термін
реліг.  релігійний термін 
розм.  термін, взятий з розмовної мови
f  жіночий рід
m  чоловічий рід
pl  множина

ФРАНЦУЗЬКИЙ АЛФАВІТ

A a G g N n U u

B b H h O o V v

C c I i P p W w

D d J j Q q X x

E e K k R r Y y

F f L l S s Z z

M m T t
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A 

 
abaissement (m) пони́ження  
~ d'échelon пони́ження в рáнзі 
~ de la peine пом'я́кшення покарáння 
abaisser зни́жувати 
abandon (m) 1. відмóва; абандóн; 2. зали́шення 
~ de l'action publique відмóва прокурóра від обвину-

вáчення 
~ de biens відмóва від майнá 
~ de brevet відмóва від патéнту 
~ du certificat d’auteur відмо́ва від а́вторського 

свідо́цтва 
~ de demande відмóва від зая́вки 
~ du domicile conjugal зали́шення мíсця проживáння 

сім'ї́ (цивільне правопорушення) 
~ d’un droit відмóва від прáва 
~ de famille злíсне ухи́лення від виконáння сімéйних 

обóв'язків 
~ du foyer familial ви́нне зали́шення мíсця прожи-

вáння сім’ї́ або ухи́лення від виконáння батькі́вських 
прав  

~ des lieux односторóннє зали́шення взя́того в нáйм 
(нерухомого) майнá 

~ matériel зали́шення мíсця проживáння сім’ї́ 
~ momentané тимчасо́ва відмо́ва 
~ moral des enfants поведі́нка батькі́в, яка нано́сить 

шко́ду здоро́в’ю чи мора́льному ро́звитку дити́ни 
~ pécuniaire злі́сний неплаті́ж аліме́нтів 
~ de poste самові́льне зали́шення чи неприбуття́ на 

робо́ту (службу); самові́льне відлу́чення 
~ de poursuites припи́нення судовóго переслíду-

вання; відмóва від пóзову 
~ d’un projet відмо́ва від прое́кту 
~ de propriété відмóва від прáва влáсності 
~ de sa nationalité ви́хід з громадя́нства  
~ de souveraineté відмóва від суверенітéту 
abandonnataire (m) осóба, на кóристь якóї відмов-

ля́ються від прав 
abandonnateur (m) осóба, яка відмовля́ється від 

прáва 
abandonner 1. покидáти; залишáти; 2. відмовля́тися 

від … 
~ un brevet відмóвитися від патéнту 
~ la prétention відмóвитися вiд претéнзії 
aberration (f) перекру́чення; відхи́лення від но́рми; 

ви́кривлення 
abolition (f) відмíна; скасувáння 
abrégé (m) корóткий ви́клад; анотáція 
abriter 1. давáти приту́лок; ховáти від…; захищáти 

від…; 2. вмíщувати; служи́ти примíщенням для… 
abriter; s' ~ ховáтися 
~ derrière la loi прикривáтися закóном 

ABSORPTION 
 
abrogation (f) 1. відмíна; 2. припи́нення дíї 

дóговору за згóдою сторíн; 3. скасувáння 
~ d'une décision відмíна рíшення (припиняє його дію 

на майбутнє) 
~ explicite відмíна однóго нормати́вного áкта в си́лу 

прямóго посилáння на нови́й 
~ expresse відмíна нормати́вного áктa в си́лу 

прямóго посилáння на нови́й нормати́вний акт 
~ formelle нормати́вний акт 
~ tacite припи́нення дíї нормати́вного áкта в си́лу 

йогó несумíсності з нови́м нормати́вним áктом 
abrogé скасо́ваний; ліквідóваний 
abroger 1. скасóвувати; 2. ліквідо́вувати  
absence (f) 1. відсу́тність; 2. безвíсна відсу́тність;  

3. нея́вка на робóту; прогу́л 
~ de brevetabilité непатентоспромóжність 
~ de confiance réciproque відсу́тність довíри; 

взаєм́на недовíра 
~ de consentement відсу́тність згóди 
~ de contrôle безконтрóльність 
~ conventionnelle нея́вка на робóту з причи́н, якí 

обумóвлені колекти́вним трудови́м дóговором 
~ de la criminalité de l'acte відсу́тність в дія́нні 

склáду злóчину 
~ d'exigibilité неможли́вість пред'я́влення до 

стя́гнення (боргу); неможли́вість вимагáти виконáння 
(зобов'язання) 

~ d'exploitation невикористáння (винаходу) 
~ de fait нея́вка на робóту у зв'язку́ з неможли́вістю 

виконáння трудови́х фу́нкцій (нпр., хвороба або 
нещасний випадок) 

~ de faute відсу́тність вини́ 
~ illégale самовíльне відлу́чення; самовíльне 

зали́шення части́ни 
~ injustifiée нея́вка на робóту без повáжних причи́н; 

прогу́л 
~ irrégulière; ~ non autorisée; ~ sans permission 

самовíльне відлу́чення 
~ justifiée нея́вка на робóту з повáжних причи́н 
~ légale нея́вка на робóту з причи́н, якí спеціáльно 

вкáзані в закóні (для здійснення діяльності в різних 
виборчих органах) 

~ pour maladie нея́вка на робóту внáслідок тимчасó-
вої непрацездáтності 

~ de preuve відсу́тність дóказів; бездоказóвість 
~ pour recherche d'emploi відсу́тність на робóті у 

зв'язку́ з підшу́куванням новóго мíсця робóти 
~ de réclamation de marchandises неза́пит вантажíв 
~ de revendication відсу́тність претéнзії (в описі 

винаходу) 
absentéisme (m) нея́вка на робóту 
absolution (f) звíльнення від покарáння 
~ judiciaire звíльнення від покарáння на рóзгляд 

су́ду 
~ légale звíльнення від покарáння в си́лу прямóї 

вказíвки закóну 
absorption (f) поглинáння (нпр., одного підприєм-

ства іншим) 
~ de société приєднáння однóго товари́ства до íн-

шого; реорганіза́ція товари́ства шляхо́м приєдна́ння 
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ABSOUDRE 
 
absoudre 1. визнавáти невинува́тим; виправдóву-

вати; 2. звільня́ти від покарáння 
absous (m) звíльнений від покарáння 
abstenir 
s' ~ de ... утри́муватися від … 
s’ ~ de placer une commande утри́муватися від 

передáчі замóвлення 
abstention (f) 1. бездія́льність; утри́мування;  

2. утри́мання (від голосування); 3. самовідвíд 
~ coupable ви́нна бездія́льність; утри́мання затри́-

маних осíб в непризнáчених для цьóго місця́х або 
ухи́лення від пред'я́влення осíб, якí утри́муються в 
тюрмí, уповновáженому контролéру 

~ délictueuse злочи́нна бездія́льність 
~ fautive ви́нна бездія́льність 
~ illicite неправомíрна бездія́льність 
~ des jurés ухи́лення прися́жного засідáтеля від 

у́часті в судовóму засíданні 
~ volontaire ненадáння меди́чної допомóги (лікарем) 
abstentionniste (m) яки́й утри́мався (від голосування) 
abstentions (f, pl) 
avec ~… при утри́манні; що утри́малися 
abus (m) 1. зловживáння; 2. правопору́шення;  

3. зло; 4. омáна 
c'est un ~ de croire que… непрáвильно ду́мати, що… 
faire ~ de зловживáти 
réformer un ~ ви́корінити зло; ви́корінити неспра-

ведли́вість 
~ d’autorité зловживáння влáдою 
~ des besoins d’un mineur кори́сливе використáння 

інтерéсів неповнолíтнього 
~ des biens sociaux неправомíрне використáння 

майнá, що налéжить товари́ству 
~ de blanc-seing зловживáння підпи́саним блáнком 
~ des compétences; ~ de pouvoir зловживáння 

влáдою 
~ de confiance зловживáння довíрою 
~ de fonction зловживáння службóвим станóвищем 
~ d’invention неправомíрне використáння ви́находу 
~ de la légitime défense переви́щення межí необхíд-

ної оборóни 
~ de la marque неправомíрне використáння товáр-

ного знáка 
~ de pavillon протизакóнне використáння прáпора 
~ de puissance переви́щення влáди 
~ de pouvoir d’un époux переви́щення одни́м із по-

дру́жжя свої́х повновáжень стосóвно спíльного майнá 
~ sexuels сексуáльні домагáння 
~ des stupéfiants зловживáння наркоти́чними зáсобами 
abusivement протизакóнно; непрáвильно 
accaparement (m) 1. ску́пка; 2. присвóєння; захóплення 
accédent (m) осóба, яка претенду́є на що-нéбудь; 

претендéнт 
~ à la propriété осóба, яка претенду́є на отри́мання 

стáтусу влáсника 
accéder à qch погóджуватися; приє́днуватися до… 
accélération (f) прискóрення 
~ de la livraison прискóрення постáвки 
accélérer прискóрювати; шви́дко викóнувати 
 

accent (m) акцéнт 
accentuer акцентувáти 
acceptabilité (f) 1. допусти́мість; 2. прийня́тність  
~ de l’intervention étatique допусти́мість держа́вного 

втруча́ння 
acceptant (m) акцептáнт 
acceptation (f) 1. акцéпт; акцептувáння; 2. прий-

няття́; зго́да; схва́лення; 3. акцептóвана тра́тта 
donner une ~ акцептувáти; прийня́ти; погóдитися 
présenter une traite à l'~ предстáвити трáтту до 

акце́пту 
rétracter une ~ відкли́кати акцéпт 
~ antérieure поперéдній акцéпт 
~ sous bénéfice d' inventaire; ~ bénéficiaire прийняття́ 

спáдщини із відповідáльністю по боргáх спадкоє́мця в 
мéжах вáртості спадкóвого майнá по óпису 

~ cambiaire акцéпт вéкселя 
~ d'un chèque акцéпт чéкa 
~ conditionnelle прийняття́ з обумóвленням; умóвна 

згóда 
~ explicite; ~ expresse позити́вний акцéпт 
~ expresse de la succession прийняття́ спáдщини 

шляхóм прямóго ви́раження вóлі (через подачу заяви в 
нотаріальну контору) 

~ des fonctions згóда зайня́ти посáду 
~ forcée примусóве прийняття́ спáдщини (у випадку 

незаконного заволодіння або приховування спадкоєм-
цем окремих предметів із успадкованого майна) 

~ implicite негати́вний акцéпт 
~ par intervention акцéпт цíнного папéру трéтьою 

осóбою (замість платника) 
~ d'une lettre de change акцéпт вéкселя 
~ nette безумóвний акцéпт 
~ d'une offre прийняття́ пропози́ції 
~ partielle часткóвий акцéпт 
~ postérieure подáльший акцéпт 
~ pure et simple безумóвний акцéпт; прийняття́ спáд-

щини з пóвною відповідáльністю по боргáх спадкоє́мця 
~ sans réserves безумóвний акцéпт 
~ d'un risque прийняття́ ри́зику (відповідальності за 

ризик) 
~ par silence; ~ tacite 1. мовчазнá згóда; 2. нега-

ти́вний акцéпт; 3. прийняття́ спáдщини шляхóм 
факти́чного всту́пу у володíння спадкóвим майнóм 

~ de succession прийняття́ спáдщини 
~ tardive запізнíлий акцéпт 
~ au transport прийняття́ до перевéзення 
accepté sous protêt pour compte (ASPPC) при́йнято, 

але є зая́ва на протéст 
accepter приймáти; погóдитися; акцептувáти 
~ les modifications погóдитися із змíнами 
~ une offrе прийня́ти офéрту 
~ une réclamation ви́знати рекламáцію 
~ une commande приймáти замóвлення 
accepteur (m) акцептáнт 
accès (m) дóступ 
~ auprès des tribunaux можли́вість звéрнення в суд 
~ à la convention приєднáння до угóди 
~ égal рíвний дóступ 
~ à l'emploi 1. вступ на робóту; зайняття́ посáди;  

2. можли́вість всту́пу на робóту 
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~ aux fonctions publiques вступ на держáвну слу́жбу; 
дóступ до держáвної слу́жби 

~ dans l'hémicycle; ~ de la salle d'audience дóступ в 
зал засíдань (в суді) 

~ à la mer et depuis la mer дóступ до мóря і від ньóго 
~ à la majorité дося́гнення повнолíття 
~ plein безперешкóдний дóступ 
~ au pouvoir прихíд до влáди; захóплення влáди 
~ prioritaire au crédit пільгови́й до́ступ до креди́ту 
~ à la profession можли́вість працювáти за профé-

сією; дóступ до профéсії 
~ aux ressources дóступ до ресу́рсів 
~ à la retraite отри́мання пéнсії 
accessibilité (f) можли́вість отри́мання дóступу; 

досту́пність 
accessible досту́пна цінá 
accession (f) 1. приєднáння; 2. прирóщування тери-

тóрії; акрéція; прирóщування (як спосіб набуття права 
власності); 3. акцéсія (приєднання до міжнародного 
договору) 

~ à l'indépendance завоювáння незалéжності 
~ au traité приєднáння до міжнарóдного дóговору 
accessoire (m) 1. приналéжність (речі); 2. допóв-

нення; додаткóві матеріáли 
accessoires (m, pl) du salaire додаткóві доплáти до 

заробíтної плáти 
accident (m) 1. неспрáвність; 2. ви́падок; випадкó-

вість; 3. нещáсний ви́падок; авáрія 
~ aérien; ~ d'aviation повíтряна пригóда 
~ de chasse нещáсний ви́падок, пов'я́заний з 

мисли́вством 
~ de la circulation; ~ de la route; ~ routier дорóжньо-

трáнспортна пригóда 
~ corporel ви́падок, яки́й потягну́в за собóю нанé-

сення тілéсних пошкóджень 
~ de droit commun нещáсний ви́падок, яки́й не 

регламенту́ється спеціáльним законодáвством; нещáс-
ний ви́падок, яки́й не пов'я́заний з виробни́цтвом 

~ électrique урáження елéктрикою 
~ d'exploitation нещáсний ви́падок під час робóти з 

облáднанням 
~ grave ви́падок з тяжки́ми нáслідками 
~ malencontreux при́крий ви́падок 
~ matériel дорóжньо-трáнспортна пригóда, яка 

завдалá тíльки матеріáльні зби́тки 
~s mécaniques неспрáвність; неполáдки в робóті 

(механізму) 
~ mortel ви́падок із смертéльним нáслідком 
~ mortel du travail нещáсний ви́падок на вироб-

ни́цтві із смертéльним нáслідком 
~ en permission нещáсний ви́падок із військово-

службóвцем під час уві́льнення  
~ professionnel нещáсний ви́падок на виробни́цтві 

(характерний для даної професії) 
~ de trajet нещáсний ви́падок, яки́й стáвся із праців-

никóм під час перемíщення, пов'я́заним із робóтою 
~ du travail нещáсний ви́падок на виробни́цтві 
accidenté (m) потерпíлий внáслідок нещáсного 

ви́падку 
accipiens (лат.) кредитóр; отри́мувач (коштів) 
accises (f, pl) акци́зи (надбавки до цін основних 

споживчих товарів) 

ACCORD 
 
acclamation (f) акламáція 
élire par ~ вибирáти шляхóм акламáції 
accommodation (f) пристосувáння 
accommodement (m) угóда; компромíс; прими́рення 
proposer un ~ запропонувáти мирову́ 
trouver des ~s avec qn домóвитися з … 
accompagné de documents яки́й супровóджується 

докумéнтами 
accompagner супровóджувати; постачáти, викóну-

вати; здíйснювати 
accomplir 
~ l'engagement викóнувати зобов'я́зання 
accomplissement (m) виконáння; офóрмлення 
~ d'une commande виконáння замóвлення 
~ d’une condition настáння умóв 
~ d'un devoir виконáння обóв'язку 
~ des formalités de dédouanement ми́тне офóрм-

лення; виконáння ми́тних формáльностей 
~ de la majorité дося́гнення повнолíття 
~ d'une obligation виконáння зобов’я́зання 
~ d'une tâche виконáння завдáння 
accord (m) 1. угóда, дóговір; 2. згóвір; 3. угóда; 

домóвленість 
arriver à un ~ досягáти згóди 
d’~ згóдний 
d'un commun ~ за взає́мною домóвленістю 
dénoncer un ~ денонсувáти угóду 
se déclarer d' ~ à погóдитися з… 
se mettre d' ~ прихóдити до згóди; досягáти згóди 
se mettre d' ~ sur … домóвитися зроби́ти що-нéбудь 
négocier un ~ вести́ переговóри про уклáдення 

дóговору 
par ~ des parties за згóдою сторíн 
selon ~ відповíдно до домóвленості; за домóвле-

ністю 
par simple ~ entre les parties простóю згóдою сторíн 
~ accessoire (additionnel) додаткóва угóда 
~ administratif адміністрати́вний дóговір 
~ d'agence агéнтська угóда  
~ d’aide mutuelle дóговір про взаємодопомóгу 
~ d'ajustement угóда про рíвень коректувáння цін 

імпортóваних товáрів (між імпортером та митницею) 
~ amiable мировá угóда 
~ d’armistice угóда про переми́р’я  
~ d’assistance mutuelle дóговір про взаємодопомóгу 
~ de barter дóговір про товароóбмiн 
~ de base основнá угóда 
~ bilatéral двосторóння угóда; двосторóнній дóговір 
~ d’un brevet патéнтна уго́да 
~ de change валю́тна угóда 
~ de clearing угóда про клíринговi розраху́нки 
~ commercial торговéльна угóда 
~ commun взає́мна згóда 
~ sur la compétence judiciaire угóда про підсу́дність 

спрáви 
~ de compromis арбітрáжна угóда; угóда про 

арбітрáж; компромíс; третéйська угóда 
~ de conciliation угóда про врегулювáння конфлíкту 
~ de dévolution угóда про перехíд договíрних 

зобов’я́зань 



12 Французько-український юридичний словник 

ACCORDER 
 
~ d'échange de marchandises товáрна угóда 
~ d’élection de for угóда про підсу́дність 
~ établissant un droit uniforme міжнарóдна угóда про 

уніфікáцію правови́х рефóрм 
~ explicite (exprès) прямá угóда 
~ d’extradition угóда про ви́дачу (злочинця) 
~ financier фінáнсова угóда 
~ fiscal податкóва угóда 
~ en forme simplifiée угóда, уклáдена у спрóщеній 

фóрмі 
~ en forme solennelle міжнарóдний дóговір, уклá-

дений із зберéженням усíх прáвил процеду́ри 
~ formel формáльний дóговір 
~ de franchisage угóда про передáчу прáва на 

користувáння товáрним знáком 
~ de franchise угóда про збут товáрів і пóслуг 
~ frontalier угóда про кордóн 
~ de fusion угóда про об'єднáння (про злиття) 
~ de garantie гарантíйна угóда; угóда про бáнківсь-

ку гарáнтію 
~ général генерáльна угóда 
~ général aux... генерáльна угóда з... 
~ général sur les tarifs douaniers et le commerce 

Генерáльна угóда про тари́фи і торгíвлю 
~ de gentleman au courtage джентльмéнська угóда 

про куртáж 
~ de lend-lease угóда про ленд-лiз 
~ implicite удáвана угóда 
~ informel неформáльна угóда (між державами) 
~ intérimaire поперéдня згóда 
~ judiciaire мировá угóда, затвéрджена судóм 
~ léonin кабáльна угóда 
~ de liaison угóда про зв'язóк (ООН із спеціальними 

закладами) 
~ de licеnce; ~ sur les licences ліцензíйна угóда; 

ліцензíйний дóговір 
~ de livraison угóда про постáвки; дóговір постáвки 
~ à long terme довгострокóва угóда 
~ de mensualisation колекти́вний дóговір, який 

встанóвлює щомíсячну ви́плату заробíтної плáти 
~ monétaire валю́тна угóда 
~ non contraignant незобов’я́зуюча угóда (між 

державами) 
~ occasionnel угóда, уклáдена у зв’язку́ з конкрéт-

ною подíєю 
~ de partage угóда про розпóділ майнá 
~ de participation угóда про ча́стку працівникíв в 

прибу́тках підприє́мства 
~ de payement угóда про платежí; платíжна угóда 
~ de pêche; ~ de pêcheries міжнарóдна угóда про 

риболóвлю 
~ plurilatéral багатосторóння угóда 
~ postal поштóва угóда 
~ préalable поперéдня угóда; поперéдня домóвле-

ність 
~ précaire дóговір про короткотермінóве зали́шення 

на робóті працівникá, яки́й підлягáє звíльненню (на час 
пошуку ним роботи) 

~ préférentiel угóда про надáння преферéнцій 

~ préliminaire поперéдня угóда; поперéдня 
домóвленість 

~ de prêt креди́тна угóда 
~ principal основнá угóда 
~ de prix; ~ sur les prix дóговір про цíни 
~ de produits товáрна угóда 
~ sur les produits de base угóда про сировину́ 
~ de prorogation угóда про продóвження дíї дóго-

вору 
~ provisoire тимчасóва угóда 
~ de réciprocité взаєм́на домóвленість; угóда про 

надáння режи́му взаєм́ності 
~ de règlement угóда про розраху́нки 
~ sur les salaires угóда про заробíтну плáту 
~ secret секрéтна угóда 
~ de siège угóда про місцезнахóдження (централь-

них закладів міжнародної організації); угóда про штаб-
кварти́ру 

~ spécial спеціáльна угóда; угóда ad hoc 
~ tacite мовчазнá згóда 
~ tarifaire угóда про тари́фи 
~ sur les tarifs douaniers et le commerce угóда про 

тари́фи і торгíвлю 
~ temporaire тимчасóва угóда 
~ de trêve угóда про тимчасóве переми́р'я 
~ de troc товарообмíнна (бартерна) оперáція 
~ de tutelle угóда про опíку 
~ unilatéral односторóнній дóговір 
~ verbal у́сна домóвленість 
~ de voisinage угóда з прикордóнних питáнь 
accorder 1. давáти; надавáти; 2. приділя́ти 
~ tout concours et assistance надáти кóму-нéбудь 

підтри́мку або допомóгу 
accoutumance (f) звикáння (без синдрому абстиненції) 
accréditation (f) акредитóвування 
~ multiple одночáсне (чисельне) акредитóвування 

(при декількох міжнародних організаціях) 
accréditer 1. акредитóвувати; 2. доручáти бáнку-

кореспондéнту кредитувáти кліє́нта; видавáти акредити́в 
~ simultanément акредитóвувати одночáсно (нпр., 

при декількох міжнародних організаціях) 
accréditif (m) акредити́в 
~ bancaire бáнківський акредити́в 
~ confirmé підтвéрджений акредити́в 
~ documentaire документáрний акредити́в 
~ irrévocable безвідкли́чний акредити́в 
~ permanent акредити́в, яки́й понóвлюється 
~ révocable відзивни́й акредити́в 
~ simple прости́й акредити́в (обмежений певною 

сумою) 
~ transférable перевідни́й акредити́в 
~ de voyage доро́жній акредити́в 
accrétion (f) прирóщування (як спосіб придбання 

права власності) 
accroissement (m) підви́щення; ріст; при́ріст; при-

рóщування 
~ de la part successorale прирóщування спадкóвої 

ча́стки 
~ territorial приєднáння теритóрії  
accueil (m) прийóм 
faire (réserver) un ~ à qn приймáти; зустрічáти; 

організóвувати прийо́м; люб'я́зно приймáти когó-нéбудь 
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