ИнтеграцияИнтеллектуальное
собственностьИнтеллектуальный
потенциалИнтеллектуалыИнтеллигентИнтенсификацияИнтересы-

алакалашуу, жакындашуу

ИнтерполИнтерпретацияИнтонацияИнтригаИнтриганИнфляцияИнститутИнституциональныйИнтеграцияИнтегрированная
система управленияИнтенсивностьИнтенсификация
управленияИнтересы
государственныеИнформационная
емкость документа-

интерпол, эл аралык полиция
чечмелүү
кыраат
чагым, бузукулук
бузуку, чагымчыл
инфляция, акчанын баасызданышы
институт, жогорку окуу жайы
институтташкан
алака табуу, алакалашуу

Информационная
модельИнформационная
системаИнформационные
процессы-

акыл-ой менчиги
акыл-ой дарамети (кудурети)
акыл-ой адамдары
интеллигент, окумал, адепкүй
интенсификация
кызыкчылыктар, таламдар

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
кызмат иштери боюнча Агенттиги

*-*-*-*-*1-+1

Мамлекеттик кызмат иштери боюнча
колдонулуучу терминдердин
орусча-кыргызча
СӨЗДҮГҮ

алакалашкан башкаруу тутуму
күчүгүндүк, ыкчамдануу
башкаруунун ыкчамдашы
мамлекеттик кызыкчылыктар
документтин маалымат
сыйымдуулугу
маалыматтык тариз
маалымат тутуму

БИШКЕК-2006

маалыматтык алакалары
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
кызмат иштери боюнча Агенттиги
Сүздүк Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
кызмат иштери боюнча Агенттигинин директору,
Кыргыз Республикасынын Президентинин
кеңешчиси Н. Токтоматовдун жалпы
редакциясында даярдалды.

Түзүүчүлүр: Болотбаев А.А.
Козубеков Т. К.
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик
тил комиссиясынын курамындагы Терминкомдун 2005-жылдын 16ноябрындагы отурумунун № 51-токтому менен кабыл алынган.
Терминкомдун мүчүлүрү: Акматов Т. К., Мамбетжунушев Т.,
Калыева Ө., Абдысатаров Р., Алсеитов А., Атышев К., Бактыгулов К.,
Жээналиев М., Кадыров Ы.,Кодоров Б., Ирсалиев М., Кыдыршаев Н.,
Масалбекова Н., Сарымсаков К., Турдукожоев Ж., Молдоканов А.,
Акматов К.,Токтоналиев К., Усубалиев Ж.

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ИШТЕРИ БОЮНЧА
КОЛДОНУЛУУЧУ ТЕРМИНДЕРДИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА
СӨЗДҮГҮ
Окурмандарга сунушталып жаткан колуңуздардагы бул
сүздүк мамлекеттик кызмат иштеринде колдонулуп келаткан негизги
терминдерди ичине камтып, республикабыздын коомдук-саясый
турмушундагы үзгүрүүлүрдү кеңири чагылдыруу менен, мамлекеттик
кызматкерлердин бардык катмары үчүн күнүмдүк колдонулуучу иш
китебине айланат деген ишеним бар.
Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгү да үзүнүн эң
керектүү пайдасын тийгизип, жакындан жардам берчү күмүкчүсү боло
алат деген ойдобуз.

БИШКЕК-2006
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ИндивидуализмИндикативный планИндекс-

үз алдынчалык, жекечилдик
индикативдүү план
күрсүткүч тизме, индекс

ИндикаторИндустриальная
демократияИндустриальное
обществоИндустрия культурыИнертностьИнициативаИнициативное
информированиеИнициативный
документИнновационный
менеджментИнкорпорацияИнновационная
стратегияИнновацияИнсорсингИнспекторИнструктажИнструкторИнструкцияИнстуктированиеИнтервалИнтервьюИнтервьюерИнспекционный
контрольИнспекцияИнстанция-

индикатор, үлчүмү аспап
үнүржай демократиясы
үнүржайлуу коом
маданият индустриясы
ыкшоочулук, демилгесиздик
демилге
демилгелүү маалымдоо
демилге документ
жаңычыл менеджмент
бириктирүү
жаңычыл түпмаксат
жаңылануу багыты
инсорсинг
тескүүчү, инспектор
нускама берүү
нускоочу
нускама
нускоочулук кылуу
ара, аралык
маексүз
маексүз алуучу
тескүүчү күзүмүл
тескеме жай
катардык деңгел
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Иерархия управления-

жогортон түмүн кеткен башкаруу

Избыточность
информационнаяИздержки обращенияИздержки обращенияИзносИммиграция-

маалымат кенендиги
жүгүртүү кайрылуу чыгымдары

Имидж политическийИмитацияИмпичментИмпортИммунитетИмуществоИмущественная
ответственностьИмущественный вредИмущественные
преступленияИмущественное
отношениеИмяИнвентаризацияИнвестиционное
сотрудничествоИнвестиционный
процессИнвестицияИндексированиеИндексацияИндексация вкладовИндексация доходов-

жүгүртүү чыгымдары
эскирүү
иммиграция, башка үлкүгү жашоо
үчүн жер которуу
саясый жүз, саясый бедел
тууроо, окшоштуруп кайталоо
импичмент, ишке жараксыз деп
табуу (м. Президентти)
импорт, тыштан алынып келинген
товарлар
иммунитет, колтийбестик
мүлк
мүлктүк жоопкерчилик
мүлккү зыян келтирүү
мүлктүк кылмыш
мүлктүк мамилелер
ысым, ат
мүлк каттоо
инвестициялык кызматташтык
инвестициянын келиши
инвестииция, тыштан кирген
каражат агымы
индекстүү, теңдештирүү
индексация, теңдештирүү
салымдарды индекстүү
кирешелерди индекстүү
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А
Абонентабонент, абонент болгон киши
Абонентская задолженность-абонент карызы
Абсолютизмчексиздик, чексиз
бийлик
Абсолютная ответственностьтолук жоопкерчилик
Абсолютное обнищание- биротоло жакырлануу
Абсолютное
чексиз үстүмдүк
преимуществоАбсолютные права
чексиз укук
Абстрактные сделкибүдүмүк (үстүрт) бүтүм
Абстрактный труд
бүдүмүк (майнапсыз) иш
Абсолютное
басымдуу күпчүлүк
большинствоАбсолютная истинакозголбос чындык
Абстрагированиежыйынтык ой
Авансаванс, карызга түлүм
Аварийный взноскырсык түлүмү
Автократияжеке бийлик
Автоматизацияавтоматизациялоо, үз алдынча иштеген
механизмдерди колдонуу
Автоматизированная
система
башкаруунун автоматташкан
управлениятутуму
Автономия-

үзалдынчалык, үз алдынча
башаруу укугу
Авторитаризмүкүмчүлдүк
Авторитарная личностьүкүмчүл инсан
Авторитетбедел, кадыр-барк, авторитет
Авторское свидетельство- автордук күбүлүк
Авторитарныйжеке бийлик, үзүмбилемдик

3

Авторитарный стиль
управленияАгентАгентствоАгитацияАграрная политикаАграрная реформаАграрное обществоАгрессивное намерениеАгрессияАгрессия косвеннаяАгрессия прямаяАдаптацияАдаптация социальная Адаптационная
политикаАдаптация персоналаАдаптивное управлениеАдаптирующиеся
системыАдекватныйАдминистративнокомандная системаАдминистративноправовые основы
государственного
управленияАдминистративная
ответственность-

башкаруунун үзүмбилемдик
ыкмасы
агент
агенттик
үгүттүү
агрардык саясат, жерге
багышталган саясат
жер реформасы
агрардык коом
баскынчылык ниети
баскынчылык
кыйыр баскынчылык
түздүн-түз (тике) баскынчылык
ыңгайлашуу , ийкемдик социалдык
ыңгайлашуу
ыңгайлашуу саясаты, ийкемдүү
саясат
адамдардын ыңгайланышы
ыңгайлашкан башкаруу
ыңгайланышкан тутум
шайкеш, бирдей
буйрукчул-башкаруу тутуму
мамлекеттик башкаруунун
административдик-укуктук негизи
административдик жоопкерчилик

4

ЗоркостьЗрелостьЗрелыйЗримыйЗрительЗубастыйЗубастый пареньЗубоскалЗубоскалитьЗыбкийЗыбкое положение-

күзү курчтук, кыракылык
жетилгендик
жетилген, бышкан, орундуу
күрүнүп турган
күрүүчү
тилдүү, чечен
тилдүү жигит
шылдыңкор, шылдыңчыл
одоно шылдыңдоо, опсуз табалоо
туруксуз, берекесиз
туруксуз абал

и
ИдентичностьИдентификацияИдеологияИдеологический
государственный
аппаратИждивениеИждивенчествоИзбирательное правоИзвещениеИзданиеИздевательствоИздержкиИзложениеИзмерениеИзмена родинеИерархическая
структура-

окшоштук, бирдейлик
окшоштуруу
идеология, күзкараш багыты
мамлекеттин үгүт-насаат аппараты
асыроо, багуу
ашка жүктүк, жатып ичердик
шайлоо укугу
билдирүү, кабарлоо
басылма
кордоо
чыгымдар
баяндоо
үлчүмдоо
мекенге чыккынчылык
жогортон түмүн кеткен түзүлүш
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ЗапросЗапросыЗапрос депутатскийЗаработная платаЗаседаниеЗасекречивание
информацииЗаслуга
государственныеЗащита законных
интересов
государственных
служащихЗаявкаЗаявительЗаявлениеЗаинтересованные лицаЗвено управленияЗеленая
книга(аналитическая
исследования)Злостное уклонениеЗлоупотреблениеЗнамя Золотовалютные
резервыЗонаЗона свободного
предпринимательстваЗона свободной
торговлиЗона экспортного
производстваЗондированиеЗоркий-

сурам , талам
таламдар, мүдүүлүр
депутаттык сурам
кызмат акы
отурум
маалыматты жашырындоо,
купуялоо
мамлекетке сиңирген эмгек

Административное
территориальное
устройство -

мамлекеттик кызматкерлердин
мыйзамдуу кызыкчылыктарын
коргоо
табыштама
арыз ээси
арыз
кызыкдар жактар
башкаруу түйүнү

Административные
методы-

административдик усулдуктар

Административные
методы-

Административдик усулдуктар
администрациянын иш- аракеттери

жашыл китеп (талдануучу
изилдүүлүр)
кыянаттык менен качуу
кыянаттык кылуу
туу, байрак
алтын-валюта күрүңгүсү
аймак, чүлкүм
ишкердиктин эркин аймагы
эркин соода аймагы
экспорт үндүрүш аймагы
байкаштырып күрүү, иликтүү
күзү курч, кыраакы
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Административное
взысканиеАдминистративная
государственная
должность-

Административные
мерыАдминистративноуправленческий
персоналАдминистративная
реформаАдминистративные
методы управленияАдминистративная
этикаАдминистративные
расходыАдминистративный
ресурсАдминистрацияАдминистрация
Президента-

Административдик-аймактык
түзүлүш
административдик жаз
административдик мамлекеттик
кызмат

административдик башкаруу
кызматкерлери
администрациялык кайра
куруулар
башкаруунун жетекчилик
усулдуктары
башкаруу адеби, административдик
этика
администрация чыгымдары
администрация күрүңгүсү
администрация
Президенттин администрациясы

5

Администрация местного
самоуправленияАдминистрация
предприятияАдминистрироватьАдминистрированиеАкадемияАккредитацияАккредитивная грамотаАккредитивная оговоркаАктивизация работыАктАкт дипломатическийАктивАктивизация
человеческого фактораАктивное избирательное
правоАктивный торговый
балансАктуализация данныхАктуальная проблемаАкцияАкционерАкционерное обществоАкционерное общество
закрытого типа-

жергиликтүү үз алдынча башкаруу
администрациясы
ишкананын башкармачылыгы
башкаруу, тескүү
башкаруучулук, тескүүчүлүк
академия
аккредитация, катышуу укугун
берүү
аккредитив грамотасы
аккредитив эскертмеси
ишти ыкчамдатуу
акт, чечим документи
элчилик (дипломатиялык)
акт
актив, баалуу мүлктүр, эсептеги
баалуулук

Закон обратной силы не
имеетЗаконодательная властьЗаконодательная
инициативаЗаконодательствоЗаконодательство о
государственной службеЗаконностьЗаконный представительЗакономерность
управленияЗаконоположениеЗаконопроектЗаконы науки
управленияЗакон конкуренцииЗакон необходимого
разнообразия-

адам дараметин ыкчамдатуу
ургалдуу шайлоо укугу
ыкчамдуу соода катышы
маалыматтардын
маанилүүлүгүн арттыруу
маанилүү күйгүй
акция, бир максатка жетүү
аракети,кайсы бир ишкана
чыгарган баалуу кагаз
акция ээси
акционердик коом

Закон параллельного
действияЗалогЗалоговое имуществоЗалогодательЗалогодержательЗаложникЗаместительЗамечаниеЗамещение вакантной
должности-

мыйзам керине кетип
колдонулбайт
мыйзам чыгаруу бийлиги
мыйзам чыгаруу демилгеси
мыйзамдар
мамлекеттик кызмат жүнүндү
мыйзамдар
мыйзамдуулук
мыйзамдуу үкүл
башкаруунун мыйзамдуулугу
мыйзамдуу жобо
мыйзам долбоору
башкаруу илимий мыйзамдары
атаандаштык мыйзамы
ар түрдүүлүктүн муктаждык
мыйзамы
катарлаш аракеттин мыйзамы
күрүү
күрүүгү коюлган мүлк
күрүү берүүчү
күрүү кармоочу
барымтада
орунбасар
эскертүү
бош турган кызмат ордун ээлүү
депутаттык сурам

Запрос депутатскаяжабык түрдүгү акционердик коом
6
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ЖурналистЖурнал входящийЖурнал исходящийЖурнал
регистрационныйЖурфиксЖуткийЖуткий холодЖюри-

журналист, массалык маалымат
кызматкери
кириш журналы
чыгыш журналы
каттоо журналы
журфикс
үрүй учуруучу, коркунучтуу
катуу суук
калыстар тобу, сынактарда сыйлык
ыйгаруучу топ
З

ЗабастовкаЗаверенная копияЗаверительная подписьЗавещаниеЗаговорЗадача управленияЗадачи социологического
исследованияЗадолженность
дебиторскаяЗадолженность
кредиторскаяЗаказЗаказ государственныйЗаключениеЗаконЗакон народонаселения-

ишташтоо
күбүлүндүрүлгүн күчүрмү
ырастама колтамга
мураскат, осуят, керез
кутум
башкаруунун милдеттери
социологиялык изилдүүлүрдүн
милдеттери
аласа карыз

Акционерное общество
открытого типаАкционированиеАкцизная маркаАкции именныеАкции обыкновенныеАлибиАлгоритмАлгоритм управленияАльтернативаАльтернативная
гражданская службаАльтернативные
издержкиАльтернативные пениАльтернативныйАмнистияАнализАнализ систем
управленияАнализ затрат и
результатовАнализ данных о доходах
имуществегосслужащих-

бересе карыз
заказ, тапшырык
мамлекеттик заказ
корутунду
мыйзам
эл-журт жайгашуу мыйзамы
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Анализ госполитикиАналитические
способностиАналитикАналогАналоговая модельАнархия-

ачык түрдүгү акционердик
коом
акциянердикке үтүү
акцизтүлүм маркасы
энчилүү акциялар
жүнүкүй акциялар
актык далил
туруктуу жол
башкаруунун туруктуу нугу
атаандаштуулук
жарандык атаандаш кызмат
атаандаш чыгымдар
атаандаш туумдар
атаандаштуулук
мунапыс, кечирим берүү
талдоо
башкаруу тутумун талдоо
чыгымдар менен натыйжалар
талдоосу
мамлекеттик кызматкерлердин
кирешелери менен мүлктүрү
туурасындагымаалыматтарды
талдоо
мамлекеттик саясатты талдоо
талдоо жүндүмү
талдагыч, анализдүүчү
окшоштук
окшош тариз
ээнбаштык, тартипсиздик,
башаламандык
7

АнархизмАнгажированностьАнкетаАнкетированиеАнклавАннексияАннотация документаАннулированиеАнтикоррупционная
политикаАнтагонизмАнтидемпинговая
политикаАнтиинфляционная
политикаАнтимонопольное
законодательствоАнтимонопольная
стратегия и тактикаАнтимонопольное
регулированиеАнтикризисное
управлениеАппаратАппарат ПремьерминистраАппарат
государственного органаАппарат управленияАпелляция-

анархизм, тартиптүүлүктү танган
агым
мүүнүттүү чакырыкка ыктоо
анкета, суроо-кагаз
анкетаны толтуруу
анклав, курчалган аймак
аннексия, жер басып алуу
документтин түшүндүрмүсү
жокко чыгаруу
коррупцияга каршы саясат
кайчы күзкараш
баалардын атайы түмүндүшүнү
каршы саясат
инфляцияга каршы саясат
монополияга каршы
мыйзамдар
монополияга каршы жакынкы жана
келечектүү иш чаралар
монополияга каршы
иреттештирүү чарасы
каатчылыккы каршы
башкармалык
аппарат
премьер-министрдин аппараты
мамлекеттик мекеменин
аппараты
башкаруу аппараты
апелляция, каршы пикир
билдирүү
8

Единая система оплаты
трудаЕдиное гражданствоЕдиноначальеЕдиница штатнаяЕдиный таможенный
союзЕстественная монополияЕстественное богатствоЕстественные ресурсы-

эмгекке акы түлүүнүн бирдиктүү
тутуму
бирдиктүү жарандуулук
жеке башкаруу
штаттык бирдик
бирдиктүү бажы биримдиги
табигый үстүмдүк (монополия)
табигый байлык
табигый күрүңгүлүр (ресурстар)

Ж
ЖалобаЖалобная книгаЖалованьеЖелезный закон
олигархииЖертвы войны-

дат
даттануу китеби
маяна
олигархия катаал мыйзамы

Живой трудЖизненные потребностиЖизненный кризисЖизненный уровень-

согуштун курмандыктары,
согуштан жапа чеккендер
киши эмгеги
тиричилик муктаждыгы
тиричилик кургуйу
тиричилик (жашоо) деңгели

Жилищная социологияЖилищный займЖилые домаЖильѐ-

турак-жай социологиясы
турак-жай займы
турак үйлүр
башпаана
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ДуализмДуховное богатствоДуховные ценностиДушевное потребление-

дуализм,
рухий байлык
рухий баалуулуктар
жан башына керектүү

Е
ЕврокоммунизмЕвропейская валютная
единицаЕвропейский Банк
Реконструкции и
развитияЕвропейский валютный
союзЕвропейский
экономический союзЕдиная государственная
система
делопроизводстваЕдиная расценкаЕдиновременное
пособие-

еврокоммунизм
европа валюта (акча) бирдиги
Европа реконструкция жана
үнүктүрүү банкы
Европа валюта биримдиги
Европа экономикалык биримдиги
иш кагаздарын жүргүзүүнүн
бирдиктүү тутуму
бирдиктүү баа
бир жолку жүлүкпул

АполитичностьАрбитражАрбитрАренаАрендаАрендаторАрендодательАрендная платаАрендное предприятиеАрендный подрядАристократияАрхивАрхив документовАрхивный документ-

саясый кайдыгерлик
бейтарап уюм, арбитраж
калыс адам, арбитр
арена, майдан
ижара
ижарачы
ижара берүүчү
ижара акысы (түлүмү)
ижарага алынган ишкана
ижара жалданмасы
ак сүүктүр, түбүлдүр
архив,
документтердин архиви
архив документи

Архив данныхАссоциация-

архивдик маалыматтар
ассоциация, бирикме,
биримдик
такывачылык, аскетизм
бүлүнгүн акча каражаты
аттестация, сындан үткүрүү

АскетизмАссигнованиеАттестацияАттестационноконкурсная комиссияАттестация работников-

Единая система
классификаци и
кодирования Единая система
технологической
документацииЕдиновременные
выплаты пособия-

бирдиктүү классиификация жана
кодирования биримдиги
документациялоо
технологиясынын бирдиктүү
тутуму
бир жолку жүлүкпул түлүү
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Аттестация
государственных
служащихАудитАутентичныйАудиторияАукционАутсорсинг-

аттестация лык сынактык комиссия
кызматкерлерди сыноодон
үткүрүү
мамлекеттик кызматкерлерди
сыноодон үткүрүү
аудит, эсеп-кысап текшерүүсү
аутенттүү
дарскана, аудитория
тоорук, аукцион
аутсорсинг

9

Должность младшаяДолжностной регламент
госслужащегоБ
База данныхБазовое образованиеБаланс государственного
бюджетаБалансирующая властьБаллБандитизмБанк данныхБанк земельныйБанк инвестиционныйБанк инновационныйБанк иностранныйБанк ипотечныйБанк коммерческийБанк кооперативныйБанк национальныйБанк развитияБанкротБанкротствоБартерБартерная сделкаБезбумажная
информатикаБезгражданствоБезграничные
потребностиБездефицитный бюджетБезработицаБезработица молодѐжи-

маалымат топтому, маалымат
базасы
негизги билими
мамлекеттик бюджеттин эсеби
теңсалмак бийлик
балл, баа
зомбучулдук, тоноочулук
маалымат банкы
жер банкы
инвестиция банкы
жаңылануу банкы
чет үлкү банкы
ипотека банкы
коммерциялык банк
кооперация банкы
улуттук банк
үнүктүрүү банкы
кудуретсиз, банкрот
кудуретсиздик
башма-баш алмашуу
башма-баш бүтүм
кагазсыз маалымат, компьютердик
маалымат
жарансыздык
чексиз керектүүлүр

Доля участияДонорДоносДополнительная
ответственностьДополнительное
образованиеДопросДоследованиеДостоверностьДостоверность
информацииДоходностьДоходДотацияДоход на душу
населенияДоход предприятияДоход от инвестицииДоход от собственностиДочерное предприятиеДубликат документаДублированиеДубликат-

кенже кызмат орду
мамлекеттик кызматкердин
кызматтык эрежеси
катыштык үлүшү
донор, күмүкчү, демүүрчү айгак,
жалган билдирүү,
кошумча жоопкерчилик
кошумча (экинчи) билими сурак
кошумча тергүү ишенимдүүлүк
маалыматтын тактыгы

кирешелүүлүк
киреше
күмүкчү каражат
жан башына киреше
ишкананын кирешеси
инвестициядан түшкүн киреше
менчиктен түшкүн киреше
туунду ишкана
документтин экинчи нускасы
кайталоо
түпнусканын күчүрмүсү

тартышсыз бюджет
жумушсуздук
жаштардын жумушсуздугу
10
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ДиссидентДисциплинаДисциплинарные мерыДобавленная стоимостьДобавочная прибыльДобавочные издержкиДобросовестностьДоверенностьДоговорДокладДокладная запискаДоктринаДокументированиеДокументооборотДокументопотокДокументДокументацияДолжностьДолжность
управленческаяДолжность высшаяДолжность главнаяДолжностное лицоДолжностной окладДолжность ведущая-

үлкүдүн куулган адам
тартип
тартиптик чаралар
кошумчаланган нарк
кошумча пайда
кошумча чыгымдар
абийирдүүлүк
ишеним кат
келишим
доклад, баяндама
баяндама кат
доктрина, үзүктуюм
документ топтоштуруу документер
айланышы
документтер жүгүрүшү
документ
документтер топтому
кызмат орду
башкаруучулук кызмат орду
жогорку кызмат орду
башкы кызмат орду
кызматтагы адам
кызмат маянасы, кызмат акы
жетектүүчү кызмат орду
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БезопасностьБезответственностьБездокументарные
ценные бумагыБезъядерная зонаБелая книга (пути выхода
из проблем)БенефициарБеспартийное
правительствоБесспорные выборы-

Бесспорные фактыБеспристрастностьБесхозяйное имуществоБесхозяйные вещиБизнесБизнес-планБизнесменБизнес-инкубаторБизнес-центрБиографияБипатризмБиржа трудаБлаготворителиБлаготворительная
деятельностьБлаготворительный
фондБланк документаБлизкие родственникиБлокада-

коопсуздук
жоопкерсиздик
документсиз баалуу
кагаздар
үзүктүк куралсыз зона
ак китеп (күйгүйдүн
арылуу жолу)
акча алуучу
партиясыз үкмүт
талашсыз (кынтыксыз)
шайлоо
талашсыз далилдер
калыстык, бейтараптык
ээсиз мүлк
ээсиз буюмдар
бизнес, ишкердик
бизнес-план, ишкер-ченем
ишкер, бизнесчи
бизнес-инкубатор,
ишкер-борбор
үмүрбаян, таржымал
күп жарандуулук
эмгек биржасы
кайрымдуу жандар
кайрымдуулук иши
кайрымдуулук кору
документ бланкасы
жакын туугандары
курчоо, курчоодо калуу
11

Блокада экономическаяБлок избирательныйБлок управленияБоевикБольшая восьмѐркаБонусБригадаБригадная форма
организации трудаБрокерБрокерское местоБрокерская контораБрокерские
представительстваБрокерские услугиБрокерское
вознаграждение-

экономикалык тоскоол,
чектүү
шайлоо блогу (тобу)
башкаруу тобу
жоокесеп, баскын
чоң сегиздик
бонус,
бригада, топ

Дестебилизация-

туруксуз абалдын түзүлүшү

Джентельменское
соглашениеДерево целейДетерминированная
система-

мырза макулдашуу
максаттын үзүгү
ийкемдүү байланышкан тутум

эмгекти уюштуруунун топтошкон
түрү
брокер, далдалчы, ортомчу
далдалчылык иш орду
далдалчы мекеме

Детерминированный
подходДефиляцияДецентрализация властиДецентрализация
управленияДеятельностьДеятельность
управленческаяДиверсияДинамикаДинамическая системаДипломированныйДипломатический рангДипломированный
специалистДирективаДирективный документДирективный органДирекцияДисквалификацияДискредитация-

далдалчы үкүлчүлүгү
далдалчылык тейлүү
далдалчылык акы

ДискриминацияДискуссияДислокацияДиспропорция12

ийкедүү мамиле
экономикалык кургуй
бийликти борбордон четтетүү
башкарууну борбордон четтетүү
ишмердүүлүк, иш-аракет
башкаруу ишмердүүлүгү
бүлүндүрүү
дикамика, үсүүнүн күрсүткүчү
жогорулоо тутуму
дипломго ээ болгон
дипломатиялык ранг
дипломдуу адис
буйрукчул күрсүтмү
буйрук документи
буйрукчу орган
дирекция
кесибинен айыруу
жаманатты кылуу, беделин
түшүрүү
кодулоо, укугунан четтетүү
талкуу
орун алышы
дал келбегендик, шайкешсиздик
29

ДекларативныйДекларирование
доходовДекларирование
полномочийДелегирование
полномочияДелегирование функцийДелоДеловая репутацияДеловое партнѐрствоДеловое письмоДеловитостьДеловые игрыДелопроизводствоДемаркацияДемаркация границыДемократияДемократизацияДемократическое
движениеДемократическая правоДемократический режимДемократический стиль
руководстваДенежная политикаДенонсацияДенонсация
международного
договораДепрессияДеприватизация-

айкындалуучу,айкындоого жаткан
кирешелерди айкындоо
ыйгарым укугун айкындоо
ыйгарым укугун үткүрүп берүү
кызматтык милдеттерин үткүрүү
күктүмү
ишкердик бедели
ишкердик үнүктүштүк
иш кат
ишкердүүлүк
ишкердик оюныкмалар
иш кагаздарын жүргүзүү
чекти бүлүп белгилүү
чекараларды бүлүп күрсүтүү
эл бийлиги, демократия
эл бийлигин орнотуу
жалпы элдик кыймыл
демократиялык укук
демократиялык бийлик, эл
бийлигинин орношу
жетекчиликтин демократиялык
жолу
акча саясаты
жокко чыгаруу

Брокерскоская
деятельностьБрокерствоБрошюраБланкБланк декларацииБум экономическийБюджетБюджетный дефицитБюджетный профицитБюджетная статистикаБюджетная системаБюджетное
финансированиеБюджетные учрежденияБюджет
государственныйБюджет местный
(муниципальный)Бюджет
потребительскийБюджет организацииБюджет
консолидированныйБюджетное правоБюджетное
регулированиеБюджетное
финансированиеБюджетный год-

далдалчылык ишкердик
далдалчылык
китепче, брошюра
бланк, атайын баракча айкындама
баракчасы экономикалык кескин
үсүш бюджет
бюждет тартыштыгы
бюджет жетиштиги
бюджет тактамасы (статистикасы)
бюджет тутуму
бюджет каржылоосу
бюджеттик уюмдар
мамлекеттик бюджет
жергиликтүү бюджет
керектүү бюджети
уюмдун бюджети

бекемделген бюджет
бюджет укугу
бюджетти иреттүү
бюджетти каржылоо
бюджет жылы

эл аралык келишимди жокко
чыгаруу
кедеринен кетүү
кайра мамлекеттештирүү

28
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Бюджетный законБюджетный контрольБюджетный кризисБюджетные
ассигнованияБюджет прожиточного
минимумаБюллетеньБюрократБюрократияБюрократизмБюрократБюрократияБюрократизм-

бюджет мыйзамы
бюджет күзүмүлү
бюджет каатчылыгы
(тунгуюгу)
бюджет түлүмү
эптеп күн күрүү бюджети
бюллетень(кыскача кабар,
китепче, шайлоо бюллетени)

Валовая прибыльВаловой выпускВаловой внутренний
продуктВаловой общественный
продуктВалюта-

топтордун кызыкчылыгы
топтошуучулук
топ
гуманизм, айкүлдүк
айкүлдүүлүк

Д
бюрократ, кекирейме түрү
бюрократия, түрүчүлдүк
бюрократизм, түрүчүл тутум
кекирейме түрү, бюрократ
түрүчүлдүк, кекиреймелик
түрүчүл тутум, бюрократизм
В

ВакансияВакантная должностьВаловая внутренняя
инвестиция-

Группа интересовГрупповщинаГруппаГуманизмГуманность-

бош орун
бош кызмат оруну
ички дүң каражат салымы
(инвестиция)
дүң пайда
дүң чыгарылыш
ички дүң азык
коомдук дүң азык
валюта, акча бирдиги

14

ДавностьДальновидныйДаренное имуществоДатаДата документаДача взяткиДвижимое имуществоДвойная бухгалтерияДвойное гражданствоДебитДебиторская
задолженностьДедукцияДееспособностьДействие законаДекадаДекларированиеДелимитация границДекларантДекларация-

эчакылык
күсүм
белек мүлк
дата, белгилүү күн
документтин катталган күнү
пара бергендик
кыймылдуу мүлк
кош эсеп-чот
кош жарандуулук
аласа, аласа акча
аласа карыз
дедукция, ой толгоо
ишке жарамдуулук, акыл-эси
ордундалык
мыйзамдын иш-аракети
он күндүк
айкындоо, үзүнү тиешелүү
маалыматты билдирүү
чек араны ажырымдатуу
айкындоочу
айкындама
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Государственный
служащийГосударственное
страхованиеГосударственный
терроризмГосударственный органГосударственная
политикаГосударственные
премииГосударственное
устройствоГосударственное
управлениеГосударственный языкГражданГражданинГражданствоГражданское обществоГражданская
обязанностьГражданская службаГражданская религияГражданское правоГрамотаГрант-

мамлекеттик кызматкер
мамлекеттик камсыздоо
мамлекеттик зордукчулдук
мамлекеттик орган
мамлекеттик саясат
мамлекеттик сыйлыктар
мамлекеттик түзүлүш
мамлекеттик башкаруу
мамлекеттик тил
жарандар
жаран
жарандык
жарандык коом
жарандык милдет
жарандык кызмат
жарандык дин
жарандык укук
сыйбарак, грамота
пайдаланууга берилген каражат
кезмек тизме, график
иштин кезмеги
мүүр белги, гриф
жашыруундук белги

ГрафикГрафик работыГрифГриф секретности-

Валюта денежных
обязательствВалюта конвертируемаяВалюта национальнаяВалюта свободно
конвертируемаяВариантВарианты текста
документаВведение в должностьВедомствоВедомостьВедомость передаточнаяВедомость претензийВедомственностьВеликие державыВербовкаВерительная грамотаВероисповеданиеВерсияВерховенство законаВерховный
главнокомандующийВерховный комиссар
ООН по правам
человекаВерхушка буржуазииВетеранВетеран Великой
Отечественной войныВетераны военной
службы-
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акча милдеттенмелеринин
валютасы
үтүмдүү валюта
улуттук валюта
эркин үтүмдүү валюта
вариант, башка түрү
документ текстинин түрү
кызматка кийирүү
ведомство, мекеме
тизме жазуу, ведомость
үткүрүп берүү тизмеси
дооматтар тизмеси
тийешелүүлүк
улуу державалар
үгүттүп тартуу
ишеним грамотасы
дин ишеними
жоромол, божомол, версия
мыйзамдын улуктугу (үстүмдүгү)
жогорку Башкы командачы
БУУнун адам укугу боюнча Башкы
комиссары
буржуазиянын түбүлдүрү
ардагер
Улуу Ата Мекендик согуштун
ардагери
аскер кызматынын ардагерлери

15

Ветеран трудаВетоВерификацияВечный огоньВещизмВзаимозависимые лицаВзаимозачетВзвинчивание ценВзносВзысканиеВзыскание
административноеВзыскание издержекВзяткаВзяточничествоВзяткодательВзяткополучательВид на жительствоВидение стратегическоеВизаВизаВизированиеВизитВинаВице-консул
Вице-президентВзаимодействиеВзвешивание критериевВзвешивание критериевВзысканиеВкладВласть-

эмгек ардагери
вето, каршы болуу, үткүрбүү
верификация,
түбүлүк от, зыялы
ачкүздүк, буюмкордук
үз ара күзкаранды жактар
чегеришме
бааны күтүрүү
түгүм
жаза, чара
административдик жаза
чыгымды үндүрүү
пара
паракорчулук
пара берүүчү
пара алуучу
жашап туруу укугу
келечектүү божомол
виза, башка үлкүгү кирүү
уруксаты
виза, башка үлкүлүргү кирүү
уруксаты
колтамга коюуу, тастыктоо
зыярат, визит, (баруу, келүү) күнүү

Государственный кредитГосударственное
регулирование цен-

мамлекеттик насыя берүү

Государственные
доходыГосударственные
расходыГосударственные
наградыГосударственная службаГосударственный
служащийГосударственное
страхованиеГосударственный
терроризмГосударственный органГосударственная
политика-

мамлекеттик ирешелер
мамлекеттик чыгымдар

бааларды мамлекеттик тескүү

мамлекеттик ардаксый
мамлекеттик кызмат
мамлекеттик кызматкер
мамлекеттик камсыздоо
мамлекеттик зордукчулдук
мамлекеттик орган
мамлекеттик саясат

вице-консул
вице-президент
үз ара аракеттешүү
негиздерди салмактоо
негиздерди салмактоо
сүгүш, түлүтүп алуу
салым
бийлик
16
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Глава исполнительной
властиГлавное управлениеГлавный военный судГлобальныйГлобальный критерийГлобализация культурыГлобальная политикаГлобальные проблемыГолосование (тайное,
открытое)ГоспошлинаГосударственная
архивная службаГосударственная
должностьГосударственный
договорГосударственная изменаГосударственная казнаГосударственная
налоговая службаГосударствоГосударственное
предприятиеГосударственный
аппаратГосударственная властьГосударственный гимнГосударственный
контрольГосударственный советГосударственный заказГосударственные
закупки-

аткаруу бийлигинин башчысы
башкы башкармалык
башкы аскер соту
дүйнүлүшкүн, дүңдүшкүн
орчундуу, түйүндүү талаптар
маданияттын дүңдүлүшү
дүңдүшкүн саясат
үлчүмсүз күйгүйлүр
добуш берүү (ачык, жабык)
мамлекеттик алым
мамлекеттик архив кызматы
мамлекеттик кызмат орду
мамлекеттик келишим
мамлекеттик чыккынчылык
мамлекеттик казына
мамлекеттик салык кызматы
мамлекет
мамлекеттик ишкана
мамлекеттик аппарат мамлекеттик
бийлик
мамлекеттин гимни
мамлекеттик күзүмүл мамлекеттик
кеңеш
мамлекеттик тапшырык
мамлекеттик сатып алуулар
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Власть авторитарнаяВласть тоталитарнаяВласть законнаяВластная элитаВласть экспертнаяВласть харисматическаяВластный руководительВлияние незаконноеВменение виныВменяемостьВне законаВнебюджетные средства-

Внеконкурсный порядок
поступления
граждан на
государственную службу,
замещение должностей
руководителей
госорганов, а также
заместителей этих
руководителей-

Внешнее окружение-

үкүмчүл бийлик
үзүмчүл бийлик
мыйзамдуу бийлик
бийлик түбүлдүрү
талдама бийлик, тыянакчыл бийлик
түп келген бийлик
үктүм жетекчи
мыйзамсыз таасир
күнүү тагуу
акыл-эси ордундалык
мыйзамга жатпаган
бюджеттен сырткаркы каражаттар

мамлекеттик кызматка сынаксыз
кирүүнүн тартиби, мамлекеттик
органдардагы жетекчи
кызматчылардын жана алардын
орунбасарларынын ордун ээлүү
тышкы чектүүлүр

17

Внешняя политикаВнешная торговая
организация (ВТО)Внешняя миграцияВнешняя задолженностьВнутренний долгВнутреняя миграцияВнешная торговая
организация (ВТО)Внешняя миграцияВнутренняя политикаВнутренний конкурсВнутренний распорядокВнутренний документВоенная администрацияВоенная демократияВоенная прокуратураВоенная тайнаВоенно-гражданское
соотношениеВоенное положениеВождизмВоздействиеВоздушная территория
государстваВоздушное правоВоздушные границыВознаграждение за трудВозложение
обязанностейВозмещение убытковВозобновление-

тышкы саясат
тышкы соода уюму (ТСУ)
адамдардын тышкы жер
которуулары
тышкы карыздар
ички карыздар
ички жер которуулар
тышкы соода уюму (ТСУ)
тышкы жер которуулар
ички саясат
ички сынак
ички жумуш тартиби
ички документ
аскер администрациясы
аскер демократиясы
аскер прокуратурасы
аскердик купуя сыр

аскердик-жарандык теңсалмак
согуш абалы
күсүмчүлүк, башчылык
таасир
мамлекеттин аба аймагы
аба укугу
аба чекарасы
эмгектик сыйакысы
милдеттерин жүктүү
чыгымдарды толтуруу
кайтадан баштоо
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Гарантийный кредитГарантийный срокГарантии МАГАТЭГарантии
международныеГарантии таможенного
обеспеченияГарантированный доходГендерГендерный баланс
Гендерная политикаГенеральная схема
управленияГенеральный планГенеральный директорГенеральное соглашениеГеноцидГеополитикаГербГерб государственныйГербовая бумагаГербовая маркаГербовый знакГимнГимн государственныйГипотезаГипотеза решенияГипотеза
социологического
исследованияГлаваГлава государстваГлава правительства-

кепилдүү кредит (карызга)
кепилдүү мүүнүт
МАГАТЭ кепилдиги
эл аралык кепилдик
бажылык камсыздуу кекпилдиктер
кепилденген киреше
гендер, теңдешме
гендердик теңсалмак
гендер (теңдешүү) саясаты
башкаруунун башкы (уңгу)
түзүлүшү
башплан, башмерчем, генплан
башмүдүр, генералдык директор
башкы (уңгу) макулдашуу
тукум курут
геосаясат
герб
мамлекеттин герби
гербдүү кагаз (барак)
гербдүү марка
гербдүү белги
гимн, салтанат ыры
мамлекеттин гимни
илим божомолу
чечимдин божомолу
социологиялык изилдүүнүн
божомолу
бап, башчы
мамлекеттин башчысы
үкмүттүн башчысы
23

Выборочные методыВыборочный контрольВыговорВыгодная сделкаВыгоды (материальные)Выдача преступников
(экстрадация)-

иргелген маалымат, иргелген
усулдук
иргеп күзүмүлдүү
сүгүш
үзүрлүү бүтүм
пайдалуулук
кылмышкерлерди үткүрүп берүү

Выдвижение на
руководящую работу-

жетекчилик кызматка күтүрүү
тутумдун үмүр улоосу

Выживание системыВыкуп государственного
долга-

мамлекеттик кырызды сатып алуу
опуза талап
аргасыз жумушсуздук
социалдык түлүмдүр
иштеген жылдар майнабы

ВымогательствоВынужденная
безработицаВыплаты социальныеВыслуга летВысшее
профессиональное
образованиеВысшее учебное
заведениеВыставка-ярмаркаВысший классВышестоящий органВыходное пособие-

кесиптик жогорку билим
жогорку окуу жайы
күргүзмү жарменке
жогорку тап
жогору турган мекеме (орган)
чыккандагы жүлүкпул
Г
Газкурал
таскактаган баасыздык (инфляция)
кепил, үтүл, гарант
кепилдүү келишим
кепилкат
кепилдүү шертпул

Газовое оружиеГалопирующая
инфляцияГарантГарантийный договорГарантийное письмо-
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Возрастной цензВойнаВолюнтаризмВооруженные силыВооруженные силы
ООНВооруженный конфликтВооруженный мятежВооруженное нападениеВосполнениеВоспроизводствоВосстановление в
гражданствеВосстановление на
работуВосстановление текстаВотум-

Вотум доверияВотум избирательныйВременное отстранение
государственного
служащего от
должностиВременная
занятость(работа)Временная
нетрудоспособностьВременный поверенный
в делахВсемирная конфедерация
труда(ВКТ)-

курак чеги (кызматка алууда,
пенсияга чыгууда ж.б.)
согуш
үзүм билемдик
аскер күчтүрү
БУУнун аскер күчтүрү (Бириккен
Улуттар Уюмунун аскер күчтүрү
куралдуу кагылыш
куралдуу козголоң
куралдуу колсалуу
толтуруу
кайталап үндүрүү
жарандыгын калыбына келтирүү
ишине кайра коюу
тексти калыбына келтирүү
вотум, тыянак чечим, пикир

ишеним күрсүтүү
шайлоочулардын пикири

мамлекеттик кызматкерди
кызматынан убактылуу четтетүү
убактылуу иштегендик
убактылуу ишке жарамсыздык
убактылуу ишенимдүү үкүл
бүткүлдүйнүлүк эмгек
федерациясы (БЭФ)
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Всемирная торговая
организация(ВТО)Всемирное торговое
обьединениеВсемирный банкВсенародное
голосованиеВсенародное
обсуждениеВсеобщая декларация
прав человекаВсеобщее избирательное
правоВходящий документВыборВыборы-

дүйнүлүк соода уюму(ДСУ)
дүйнүлүк соода бирикмеси
дүйнүлүк банк
жалпы элдик добуш берүү
жалпы элдик талкуу
адам укугунун жалпыга бирдей
айкындамасы

жалпыга бирдей шайлоо укугу
кириш документ
шайлоо
шайлоолор

ВыбросВыборкаВыборочная
информация-

чыгынды
иргеп алуу
иргелген маалымат
иргелген усулдук

Выборочные методыВыборочный контрольВыговорВыгодная сделкаВыгоды(материальные)Выдача преступниковВыдвижение на
руководящую работу«Выживание» системыВыкуп государственного
долга-

иргеп күзүмүлдүү
сүгүш
үзүрлүү бүтүм
пайдалуулук
кылмышкерлерди үткүрүп берүү
жетекчилик кызматка күтүрүү
тутумдун «үмүр улоосу»
мамлекеттик карызды сатып алуу

ВымогательствоВынужденная
безработицаВыплаты (социальные)Выслуга летВысшее
профессиональное
образованиеВысшее учебное
заведениеВыставка-ярмаркаВысший классВышестоящий органВыходное пособиеВыявление архивных
документов-
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опуза талап
аргасыз жумушсуздук (социалдык)
түлүмдүр
иштеген жылдар майнабы
кесиптик жогорку билим
жогорку окуу жайы
күргүзмү жарманке
жогорку тап
жогору турган мекеме
чыккандагы жүлүкпул
архив документтерин табуу
21

(орган)

ПравонарушениеПравоотношениеПравопорядокПравоПравовой статус
государственного
служащегоПрагматичный подходПрактическое заданиеПреамбулаПревентивные мерыПревышениеПревышение
полномочийПредварительное
заключениеПредложениеПредмет
социологического
исследованияПреднамеренное
банкротствоПредписаниеПредприятиеПредпринимательПредставлениеПредставление
прокурораПредположениеПредпочтениеПредставительствоПредупреждениеПреемственность-

укук бузуучулук
укуктук карым-катнаш
укук тартиби
укук
мамлекеттик кызматкердин
укуктук статусу
үзүмчүл мамиле
иш жүзүндүгү тапшырма
преамбула (киришүү, түшүндүрмү)
алдын ала иш-чаралар
аша чабуу
кызматтык милдетинен аша чабуу
алдын-ала корутунду
сунуш
социологиялык изилдүүнүн заты
атайын жасалган банкроттук
(кудуретсиздик)
жазма буйрук
ишкана
ишкер
сунуш, күрсүтүм
прокурордун күрсүтмүсү
божомол
артык күрүү, жогору баалоо
үкүлчүлүк
эскертүү
жолун жолдоочулук, ордун
басуучулук
80

ИнформацияИнформационное
агентствоИнформация с
ограниченным доступомИнформированностьИнформационная
потребностьИнформационный
рынокИнформационная
технологияИнфраструктураИпотекаИпотечные банкиИпотечный кредитИскИсковое заявлениеИсковая давностьИскоренитьИскреннийИскренностьИсполнительИсполнение полномочий
государственного органаИсполнительная
подписьИсполнительные
документыИскупитьИскусныйИскусственноИскусственный-

маалымат
маалымат агенттиги
таңсыктуу маалымат
маалыматтуулук
маалымат керектүүсү
маалымат базары
маалымат технологиясы
инфраструктура
ипотека, кыймылсыз мүлктүр
күрүүсү
ипотека банктары
ипотека күрүүсү
доо
доо арызы
доонун эскириши
жок кылуу, жоюу
акниет, чын жүрүктүн
ак ниеттик
аткаруучу
мамлекеттик органдын ыйгарым
укуктарын аткаруу
аткаруу колтамгасы
аткаруу документтери
жууш, күнүүдүн арылуу
чебер, уста, мыкты
жасалма
анткор, кара күчкү, калп эле
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Искусство управленияИсполнениеИсполнительная системаИсполинИсправныйИспытаниеИспытательный срокИсторикИсторическийИсточник
финансированияИсследованиеИсследование операцийИсступление-

башкаруунун
искусствосу(эпчилдиги)
аткаруу
аткаруу тутуму
алп, баатыр, дүү
тыкан, жыйнак
текшерүү, сынап күрүү
сыноо мүүнүтү
тарыхчы
тарыхый
каржылоо булагы
изилдүү

ИстребоватьИстекшийИстома-

операция изилдүүсү
туталануу, каны качуу, сурдануу,
ачуулануу
суратып алуу
үткүн, бүткүн, үтүп кеткен
далдыроо, алсыроо

ИсходИсходный текстИсходящий документИсчерпатьИсчерпывающийИтогИтоговыйИтоговая суммаИтожить-

натыйжа, акыры
түптекст, алгачкы текст
чыгыш документ
бүтүрүү, жок кылуу, аяктоо
толук, кадиксиз
мыйынтык
бардыгы,
,жыйынтык сумма
жыйынтыктоо
К

Кадастр
КадрыКадры управленияКадровая политика-

кадастр,
кадрлар
башкаруу кадрлары
кадрлар саясаты
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Поток информацииПотреблениеПотребностиПочтениеПочтительныйПошлинаПравдивыйПравительствоПравлениеПравило Правовое положениеПрава субъектов
управленияПрава государственного
служащего при
ликвидации или
реорганизации
государственного органаПраво политических
меньшинствПраво собственностиПраво убежищаПравовое государствоПравосудиеПрагматизмПравительствоПравовое регулированиеПравовые нормыПравомерностьПравомочиеПравопреемствоПравомерность
нормативного акта-

маалымат агымы
керектүү, керектелүү
муктаждык, керектүүлүк
кадырлоо, урматтоо, сыйлоо
ызаттаган, адептүү, сыйлуу
алым
чын, туура, адилет, чынчыл
үкмүт
башкармалык
эреже
укуктук абал
башкаруудагы адам укугу

мамлекеттик органды жойгондогу
же кайра түзгүндүгү мамлекеттик
кызматкердин укугу
саясый азчылыктардын укугу
менчик укугу
баш калкалоо укугу
укуктук мамлекет
сот акыйкаттыгы
прагматизм (үзүмчүлдүк)
үкмүт
укуктук тартипке салуу
укуктук ченемдер
жүндүүлүк, жүнү бардык
укуктуулук, укугу бардык
укук үтүүчүлүк, укук мураскорлугу
укуктук актынын жүндүүлүгү
79

Полномочия
должностныеПолномочия
государственного
служащегоПолная занятость
населенияПоложениеПолучатель документовПомощникПопечительПопечительствоПопулизмПоощрениеПорицаниеПоручениеПорядокПорядок прохождения
госслужбыПосланникПособиеПособие по безработицеПосолПосредникПосредничествоПостановлениеПостоянное место
жительстваПоступление на
государственную
службуПостулатПотенциальные
возможности-

кызматтык ыйгарым укук
мамлекеттик кызматкердин
ыйгарым укугу
калктын толук жумуштуулугу
жобо, абал
документтерди алуучу
жардамчы
күзүмүлчү
күзүмүлчүлүк
курулай шаңдануу, куру кыйкырык
сый, сыйлык, дем берүү
сүгүш берүү, уяткаруу
тапшырма
тартип, тазалык
мамлекеттик кызмат үтүү тартиби
үкүл, чет үлкүгү жиберилген адам
жүлүкпул
жумушсуздук жүлүкпулу
элчи
ортомчу
ортомчулук
токтом
туруктуу жашаган жери
мамлекеттик кызматка кирүү
талашсыз жобо
жетиштүү мүмкүнчүлүктүр
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Кадровый потенциалКазенные имушестваКазнаКазначействоКалендарьКомпанияКандидатКандидатураКанцлерКанцелярияКапитализацияКапиталоѐмкостьКапиталоотдачаКардинальныйКарт-бланшКарьераКарьеристКарьерный ростКассационная жалобаКассационная инстанцияКачество информацииКачество управленияКвалификационные
требованияКвалификацияКвалификация
профессиональнаяКвалифицированные
кадрыКвитанцияКвота-

кадрлар күрүңгүсү
казыналык мүлктүр
казына
казыначылык
календарь, күнсанак
үнүктүк
талапкер
талапкерлик
канцлер, айрым мамлекетте
жогорку кызмат орду
кеңсе, мекеменин иш алып баруучу
бүлүмү
капиталдаштыруу, байлыкка
айландыруу
капиталсыйымдуулук
капитал кайтарымы
түп тамырынан
карт-бланш, артыкчылык
мансап
мансапкор
кызматтан жогорулоо(үсүү)
кайра кароо арызы
кайра кароо баскычтары
маалыматтын сапаты
башкаруунун сапаты
кесиптик талап
кесиби, адистиги
адистик кесиби
кесипкүй кадрлар
дүмүрчүк
ыйгарымган үлүш
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Классный чинКлассификатор
управленческой
документацииКлассификацияКлассные чины
государственных
служащихКлассификация
государственных
должностейКоалицияКодексКодекс этикиКодирование
информацииКодификацияКоленопреклонениеКолоритныйКолоритный языкКолосальныйКоллегиальностьКоллегиальное решениеКоллегияКоллективКоллективный трудовой
договорКомандаКомандировка-

класстык чен
башкаруу документтеринин
такталмасы
классификация, ылгап топтоо,
бүлүштүрүү
мамлекеттик кызматкерлердин
класстык чендери
мамлекеттик кызмат орундарын
деңгелдик бүлүштүрүү
коалиция, бир багыттуу
уюмдардын биримдиги
кодекс, мыйзамдар жыйындысы
адеп кодекси
маалыматтардын багыттуу
топтолмолору
кодификация, иргеп топтоштуруу
тизелеп ийилүү, кошомат
күзгү урунумдуу
туздуу сүз, тузу бар тил
эң зор, аябаган күп, эң чоң
коллегиялуулук, күпчүлүктүн
чечими
күпчүлүктүн чечими
күпчүлүк (коллегия)
жамаат
жамааттык эмгек келишими
1.-буйрук (аск.), 2-футболчулар
тобу,3-.кеменин экипажы,4.жетекчинин таламдаш адамдары
ишсапар
44

Политическая культураПолитическая
манипуляцияПолитическая
модернизацияПолитическая
психологияПолитическая свободаПолитическая система
обществаПолитическая сфераПолитические интересыПолитические
отношенияПолитические
потрясенияПолитические традицииПолитические ценностиПолитический конфликт
Политический
маркетингПолитический
модернизмПолитический
плюрализмПолитический режимПолитическое
мышлениеПолитическое поведение-

саясый маданият
саясый күзжазгыруу

Политическое
пространствоПолитологияПолитэкономияПолномочия-

саясый мейкиндик

саясый жаңылануу
саясый психология
саясый эркиндик
коомдун саясый тутуму
саясат чүйрүсү
саясат кызыкчылыгы
саясый мамилелер
саясый козголуулар, ташкындар
саясый каада-салт
саясый дүүлүттүр
саясый кагылыш
саясый жолачар ( маркетинг)
саясый жаңычылдык
саясый күп пикирдүүлүк
саясый түзүлүш
саясый ой жүгүртүү
саясый жүрүм-турум

саясат илими, саясат таануу
саясый экономия
ыйгарым укук
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ПодобострастиеПодозрениеПодразделениеПодрывПодрыв авторитетаПодсистемаПодстрекательПодстрекательствоПодтверждение(письмо)ПодчиненностьПожертвованиеПозицияПоиск информацииПоказанияПоказательПокорностьПокорныйПокровительПокушениеПолевые работы
исследованияПолитикПолитикаПолитика
государственнаяПолитика национальнаяПолитическое влияниеПолитика оплаты трудаПолитическая
государственная
должностьПолитическая жизнь-

бүйпүңдүү, жасакерленүү
шек, күмүн, шек кылуу күмүн
саноо
бүлүмчү
бузуу, начарлатуу
беделин түшүрүү, абийирин
кетирүү
тутумча
тукургуч, шыкакчы
шыкакчылык, тукургучтук
тастыккат
баш ийгендик, карагандык
кайыр-садага
күзкараш, алган багыт
маалымат издүү
күрсүтмү
күрсүткүч
баш ийүүчүлүк, багынуучулук
баш ийген, күнгүн, тил алгыч
колдоочу, коргоочу, калкалагыч
кол салуу
изилдүүнүн талаа иштери
саясатчы
саясат
мамлекеттик саясат
улуттук саясат
саясый таасир
эмгек акы түлүү саясаты
мамлекеттик саясый кызмат

КомбинатКомиссияКомиссия по этике
государственных
служащих-

үнүктүш бирикме
комиссия, текшерүүчү топ
мамлекеттик кызматкерлердин
жүрүм-турум адебин текшерүү
комиссиясы
ишсапар күбүлүгү

Командировочное
удостоверениеКомиссия аттестационноконкурснаяКомитет
государственныйКоммуникабельностьКоммуникативные
навыкиКоммуникацияКомпанияКомпания выборнаяКомпания политическаяКомпания финансоваяКомпенсацияКомпетентностьКомпетенцияКомплияцияКомпромиссКомпьютеризацияКонверсияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурс-

аттестациялык-сынактык комиссия
мамлекеттик комитет
ачыктык, шардана мамиле түзү
билүү
коммуникативдик ыкташуу
коммуникация, байланыш түйүнү
үнүктүк
шайлоо үнүктүгү
саясый үнүктүк
каржылык үнүктүк
компенсация, ордун толтуруу
билгилүүлүк
билгилик
комплияция, бүтүн ишти күчүрүү
келишүү, ыкка күнүү
компьютерлештирүү
конверсия, шартты үзгүртүү
атаандаштык жүндүмү
атаандаштык
сынак

саясый турмуш
76
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Конкурс на замещение
вакантной
государственной
должностиКонкурсная комиссияКонкурсантКонкурсный отборКонтрактКонтрольКонтроль
предварительныйКонтроль текущийКонтрольный пакет
акцииКонтрольный листКонсерватизмКонсерваторКонстатацияКонсорциумКонституцияКонституционные
гарантии и праваКонсолидацияКонсенсусКонсерватизмКонструктивныйКонтактКонтрабандаКонтракт-

Поворотныймамлекеттик бош кызмат
орундарын ээлүү сынагы
сынак комиссиясы
талапкер, сынакка катышуучу
сынактык тандап алуу
келишим, эки тараптын
макулдашуусу
күзүмүл, контроль
алдын-ала күзүмүл
кезектеги күзүмүл
акциянын күзүмүлдүк топтому
күзүмүл баракча
эскичилдик
эскичил адам
далил келтирүү, фактыларды
далилдүү
консорциум, бирикме
конституция, башмыйзам
конституциялык кепилдиктер жана
укуктар
консолидация, чыңдалуу,
биригишүү
консенсус, бир чечимге келүү, тил
табышуу
консерватизм, эскичилдик
жүндүү, үзүрлүү
контакт, байланыш
контрабанда, мыйзамсыз алып үтүү
келишим, үз ара макулдашуу
46

ПовседневныйПовсеместноПовторениеПовышениеПовышенный интересПовышенное настроениеПовышение
квалификацииПовышение
квалификации
государственного
служащегоПодбор кадров
управленияПодготовкаПодготовленностьПодданныйПодданствоПоддельный подписьПодведомственностьПодведомственная
организацияПодготовка кадровПодзаконный актПодкованныйПодкупПодлецПодлинник документаПодлинноПодлостьПодмена-

бурулуш жери, мерчемдүү
бурулушу
күндүлүк, күнүгү болуп жүргүн
бардык жерде, бардык жайда
кайталоо, кайталануу
ишинен күтүрүлүү, кызматтан
чоңоюу
күтүрүңкү кызыкчылык
күтүрүңкү күңүл
кесибин үркүндүтүү
мамлекеттик кызматкердин
кесибин жогорулатышы
башкармалыктын кадрларын
тандоо
даярдык, даярдоо
даярдыгы бардыгы, даяр болгондук
букара
букаралык
жасалма колтамга
караштуулук
караштуу уюм
кадрларды даярдоо
мыйзамдуу акт
билимдүү, такшалган,
тажрыйбалуу
сатып алуу
арамза, митаам, шерменде
ишкагаздын түпнускасы
чыныгы, чын, анык
жүзүкаралык, карасанатайлык
алмаштырып коюу
75

ПлагиатПланеркаПланированиеПланирование
стратегическоеПланПлан социологического
исследованияПлебисцитПлодотворныйПлощадьПлутПлутократияПлутовствоПлюрализмПобедаПобедительПобедоносныйПобоиПобоищеПобуждениеПоведениеПовесткаПовестка дняПовиновениеПовластвоватьПоводПоворот-

адабият уурусу, бирүүнүн ишин
үзүмдүк кылып алган киши
утурумдук кеңешме
мерчемдүү, болжолдоо
келечектүү мерчемдүү
мерчем, план
социологиялык изилдүүнүн планы
жалпы элден суроо, жалпы элдин
чечимине коюу
жемиштүү, ийгиликтүү,
натыйжалуу
аянт, майдан
алдамчы, айлакер, митаам, шум
алдамчы бийлик
алдамчылык, митаамдык,
кыйдылык
күп пикирдүүлүк
жеңиш
жеңүүчү, жеңген, жеңип чыккан
жеңишчил
уруп-согуу, таяктоо
салгылаш, уруш, токмоктошуу
каалоо, ниет, тилүү, максат
жүрүм-турум, кылык-жорук
чакыруу кат
күн тартибинде
моюн сунуу, баш ийүү
бийлик кылып туруу, бийлеп
туруу, башкарып туруу
себеп, шылтоо, убаажы
бурулуу, айлануу
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КонтрольКонтур управленияКонфедерацияКонфиденциальная
информацияКонфликтКонфликтная ситуацияКонфликт интересовКонфликт
потенциальныйКонфликт реальный-

күзүмүл
башкаруунун сыртченеми
бирикме, конфедерация

Концентрация
управленияКонцепцияКонцернКоньюктураКооперация труда в
аппарате управления-

башкаруунун топтолушу

КоординацияКопия документаКорпорацияКорпоративный
менеджментКорректировка плановКорреспондентКоррупцияКоэффициент
управляемостиКредитКредит доверияКризисКризисная ситуация-

купуя маалымат
кагылыш, жаңжал, чыр-чатак
жаңжалдуу жагдай
кызыкчылыктардын кагылышы
мүмкүндүү кагылыш
боло турган кагылыш

концепция, түйүндүү туюм
концерн, бирикмелик
коньюктура, кырдаалдар тутуму
башкаруу аппаратындагы эмгек
кооперациясы
шайкештирүү, ыңгайлаштыруу,
документтин күчүрмүсү
корпорация, үзүктүшкүн бирикме
корпоративдик менеджмент,
бирикменин жалпы менеджменти
мерчемдерди түзүтүү, планды
түзүтүү
кабарчы
тутумдашкан кылмыштуу топ
баашкаруучулуктун күрсүткүчү
насыя, карызга акча, бересе
ишеним насыясы
кургуй
кургуйлуу абал
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КритерийКритерий оптимальности
в управленииКриминалКруглый столКругозорКсерокопияКультКульт личностиКультура управленияКурированиеКурсыКурсы обучения и
повышения
квалификации
госслужащих-

ченталап, мерчем
башкаруунун оңтойлуу мерчеми
кылмыш, кылмыш иши
тегерек үстүл
ойүрүш
ксеркүчүрмү
табынуу, сыйынуу
бир адамга сыйынуу
башкаруу маданияты
жетекке алуу
курстар, курста окутуу жайы

ЛегитимностьЛегитимизацияЛегитимныйЛейбористЛекцияЛетописьЛетоисчислениеЛетучкаЛиберализм-

ПериферияПерсоналПерсональноПерсона нон гратаПерсонификацияПерсональная
ответственностьПерспективаПессимизмПетиция-

мамлекеттик кызматкерлерди
окутуу жана кесибин жогорулатуу
курсу
Л

ЛатинизацияЛауреатЛегализация-

ПериодПерипетия-

латин тамгасына үтүү
лауреат, сыйлык ээси
мыйзамга тууралоо, ачыкка
чыгаруу
ачыктык
мыйзамдаштыруу
мыйзамдуу
лейборист, англиядагы партия
мүчүсү
лекция, дарс
жылбаян
жыл эсеби, жыл сүрүү
чукул жыйын
келишүүчүлүк
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ПечатьПечатные средства
массовой информацииПисьменные
доказательстваПисьмо-запросПисьмо-напоминаниеПисьмо-подтверждениеПисьмо-претензияПисьмо-приглашениеПисьмо-приложениеПисьменные заданияПисьмо служебноеПикетПикетчик-

мезгил, доор, заман, мүүнүт, убак
чукул ахывал, кыйындык
туудурган абал
чет аймак, борбордон алыскы жак
мекеменин кызматкерлери
жекече, жеке
персона нон грата, калтырууга
жатпай турган адам
жеке жоопкерчилик жүктүү
жекече жоопкерчилик
келечектүү, алдыны болжогон
сарсанаалык, убайымдык,
күнүлсүздүк
петиция, жогортого жазган
күпчүлүктүн суроосу, талабы
мүүр
массалык маалымат басма
каражаттары
жазылган далилдер
талапкат
эскертме кат
тактама кат
доокат
чакыруу каты
тиркеме кат
жазууга тапшырма
кызматтык кат
пикет, бир аянтка күчүгү туруп
пикир билдирүү
пикетте турган киши
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ПереломПеремещениеПеремириеПеренаселение-

бурулуш, чоң үзгүрүш, чукул
үзгүрүш

Переустройство-

оошуу, орун которуу, күчүү
жараша туруу, убактылуу тынчтык
элдин күбүйүшү, калктын жыш
болуп кетиши
калктын үтү күбүйүшү, тарчылык
болуп кеткендик
кайтадан окутуу, жаңыдан окутуу
башкача түшүшүү, үзгүртүп
түшүнүү
ашыра баалоо, жогору саноо, ашык
баа, артык баа
кат алышуу, кат алмашуу
кадрларды кайра даярдоо
тополоң, дүрбүлүң, чак-челекей
ашыкча үндүрүү, артыкча үндүрүү
кесибин (багытын) үзгүртүү
кайтадан бүлүштүрүү, жаңыдан
үлүштүрүү
үсүп үтүү, айлануу
ашык сарптоо, үлчүмдүн ашык
сарп кылуу
кайта эсептешүү, кайта тактоо
кайта кароо, кайра текшерүү
орун алмаштыруу, орун которуу
жаңыча түзүү, жаңыча куруу
ишениминен кайтаруу, кайра
башкача ынандыруу
кайтадан куруу

ПерефразироватьПереходПереходная экономика-

үзгүртүп айтуу, башкача айтуу
үткүүл, үтмү
үткүүл экономика

ПеренаселенностьПереобучениеПереосмыслитьПереоценкаПерепискаПереподготовка кадровПереполохПерепроизводствоПерепрофилированиеПерераспределениеПерерастаниеПерерасходПерерасчетПересмотрПерестановкаПерестройкаПереубедить-

72

Либеральный стиль
руководстваЛидерЛидерствоЛидерские качестваЛиквидация-

жетекчиликтин келишүү ыкмасы
лидер, жетекчи
жетекчилик
жетекчилик сапат
жоюу, жоюп жиберүү

Ликвидация
организацииЛиквидационный
остатокЛимитЛитература-

уюмду жоюу

ЛитературоведениеЛишениеЛихорадочностьЛихорадочныйЛицемериеЛицемерныйЛицевой счѐтЛицензияЛицоЛицо должностноеЛицо физическоеЛицо юридическоеЛичностьЛичное делоЛичные документыЛичная доверенностьЛичный бюджетЛичный доходЛичный составЛишение свободы-

адабият таануу
жокчулук, куурал
дүрбүлүңдүк, карбаластык
дүрбүлүң түшкүн, карбаластаган
эки жүздүүлүк
ишенимсиз, анткор
бетэсеп
лицензия, уруксат баракчасы
жак
кызмат адамы
адам
юридикалык жак
инсан
үздүк иш кагаздары
үздүк документтер
үздүк ишеним кат
жеке бюджет
жеке киреше
жеке курам
эркиндигинен ажыратуу

жоюу калдыгы
лимит, берилген үлчүм, чек
адабият

49

Личное дело
государственного
служащегоЛицемерЛицемериеЛоббизмЛогикаЛогичноЛоговоЛозунгЛожный документЛокализацияЛокальныйЛояльностьЛьготаЛьготы социальныеЛьстецЛьститьЛюбезностьЛюбознательный-

мамлекеттик кызматкердин үздүк
иш кагазы
эки жүздүү, анткор киши
эки жүздүүлүк
кызылчылыкты сүрүмүлүү
жыйынтык ой, акыл ченем
туура, акылга сыярлык, накыл ой
үңкүр,түнүк (душмандардын
түнүгү)
Ураан
жалган иш кагазы
чектүү, токтотуу
аймактык, чектелген
макулдук, каршы эместик
жеңилдик
социалдык жеңилдиктер
жасакер, кошоматчы
жасакерленүү, жагынуу, кошомат
кылуу
сылыктык, кичи пейилдик
аракетчил, тырышчаак, баарын
билүүгү умтулган

М
Магистерская
программаМажоритарныйМажоритарная системаМаклерМаклерство-

магистердик программа
мажоритардык, күпчүлүккү
негизделген
күпчүлүккү негизденген тутум
далдалчы
далдалчылык
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ПартбилетПартийностьПартнѐрПартнѐрство-

партия билети
партияга таандуулук
үнүк
үнүктүк

ПасквильПаспортПаспортизацияПассивность ПатентПатриотПатриотизмПатронатные должностиПенитенциарная системаПенсионерПенсионное обеспечение
государственного
служащегоПеняПервобытныйПервоначальныйПервоисточникПеребранкаПеревес-

жалаа жабуу, ушак таратуу
паспорт
паспорт берүү
ынтаасыздык, демилгсиздик
патент, уруксат кагазы
атуул
атуулдук
жетекчи кызмат
пенитенциардык тутум
бааргер, пенсионер

ПереводчикПереворотПеревыборыПерегибПереговорыПеределПередвижениеПередвижной-

мамлекеттик кызматкердин пенсия
менен камсыздалышы
туум
артта калган, жапайы, маданиятсыз
алгачкы, биринчи, баштапкы
негизги булак, түпнуска
жаакташуу, кер-мур айтышуу
басымдуулук, күптүк кылуу,
басымдуулук кылуу, ашыктык
кылуу
котормочу, тилмеч
түңкүрүш, чукул үзгүрүш
кайра шайлоо
аша чапкандык
сүйлүшүүлүр, пикир алышуулар
бүлүштүрүү, кайрадан бүлүштүрүү
орун которуу, орун алмашуу
күчмү, күчүрмү, жылдырма
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ОшельмоватьОшибочныйОщутимыйОщутитьОщущение-

кур жалаа жабуу
жаңылыш, ката
сезилерлик, күрүнүктүү,
жарытарлык, олуттуу
сезүү, билүү
сезүү, баамдоо, билип тургандык

П
ПагубностьПадениеПакостьПактПалачПаломничествоПарадПарадностьПарадоксПаразитПарализоватьПаритетПарламентПарламентарийПарламентѐрПарольПаритетныйПамяткаПараграфПараллелизмПаритетПаритетная ценаПаритетный принцип-

зыяндуулук, бүлгүндүк
жыгылуу, түмүндүү, бузулуу
жамандык, ыпыластык, бузуктук
пакт, үз ара келишим
желдет, баш кесер
зыярат кылуу, сыйынуу
парад, салтанаттуу жүрүш
салтанаттуулук, шаңдуулук
ойго келбес иш, акылга сыйбас иш
мите, арам тамак, жатып ичер
алдан тайдыруу, шал кылуу
теңдик, барабардык
парламент, мыйзам чыгаруучу
жогорку жыйын
парламенттин мүчүсү
элчи, жараштырчу адам
шарттуу сүз, жашыруун ат
тең укуктуу, барабар
эстеткич
нуктама, параграф
жарыштык, биркатардык
теңдештик, бирдейлик
теңдеш баа
теңдеш талап
70

МакиавелизмМаксимальныйМаксимумМалограмотностьМалодоказательныйМалоосновательныйМалодушиеМалое
предпринимательствоМалоимущийМалоимущие слои
населенияМалообеспеченная
семьяМалые и средние
предприятияМалое предприятиеМалый бизнесМаневрированиеМанифестМанифестацияМанупуляцияМарионеткаМаркетингМаркетинговая службаМародѐрМародерствоМатрицаМатрица планирования-

күшүрмү саясат (үз максатына
жетүү үчүн абийирден кечип коймо
саясат)
эң күп, эң толук, эң чоң, эң
жогорку
жогорку чек, жогорку талап
чала сабаттуулук
жетишерлик далилсиз
негизи аз, негизи жетишсиз
бошоңдук
чакан ишкерлик
жарды
элдин жарды катмары
кем-карч үй-бүлү
чакан жана орто ишканалар
чакан ишкана
чакан бизнес
ыңгайын табуу
үндүү,чакырык(саясый
партиялардын алгачкы аракети)
манифест жасоо ( калың элдин бир
талапты коюп күчүгү чыгышы)
күз жазгыруу, күз боѐ
тактеке, куурчак (эрки жок
жетекчи)
жолачар, маркетинг
маркетинг кызматы
талоончу
талоончулук
матрица, ченкалып
мерчемдүү матрицасы
51

Маршрут движения
документовМассовкаМассовыйМастерствоМасштаб структуры
системы управленияМатериальнотехническая базаМатериальная
ответственность
государственных
служащихМатериальное и
социально- бытовое
обеспечение
государственных
служащихМатричная структура
системы управленияМахинацияМафияМедлительностьМедлительныйМеждоусобиеМеждугородныйМеждународныйМеждународное правоМеждународное
сообществоМеждународное
сотрудничество-

документтин катнам жолу
чакан жыйын
чоң жыйын, күпчүлүк катышкан
устачылык, чебердик
башкаруу тутумунун түзүлүш
ченеми
материалдык-техникалык база

мамлекеттик кызматкерлердин
материалдык жоопкерчилиги
мамлекеттик кызматкерлердин
материалдык жана турмуштиричилик жактан камсыздалышы
башкаруу тутумунун ченемдик
түзүлүшү
амал, куулук, алдамчылык
мафия, уюшкан кылмыштуу топ
кашаңдык, бошоңдук, кыбырлык
кашаң, кыбыр
ич ара тартыш
шаарлар аралык
эл аралык
эл аралык укук
эл аралык жамаатчылык
эл аралык кызматташтык
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Отбор
профессиональныйОтделОтечествоОткрытая системаОтпискаОтрасльОтставкаОтчетность-

кесиптик тандап алуу
бүлүм
ата-журт
ачык тутум
куру жооп, курулай жооп
тармак
баш тартуу, кызматтан кетүү
отчеттуулук, тактама берүүчүлүк
тактама

ОтчетОхрана трудаОценкаОшибка
информационнаяОфисОфициальная церемонияОфициальное лицоОфициальный документОфициальный языкОфициальноОффшорная зонаОценитьОцепенениеОчевидныйОчевидное
перступлениеОчковтирательОчковтирательствоОчная ставкаОхлократияОхранаОшеломитьОшеломляющий-

эмгекти коргоо
баалоо, баа берүү
маалымат каталыгы
офис, мекеме жайы
расмий каада
расмий адам
расмий документ
расмий тил
расмий түрдү
салыгы аз аймак
баалоо, баа берүү
селдейип калуу, дел болуу, катып
калуу
талашсыз, шексиз
күрүнүү кылмыш
будамайлоочу, күз боѐочу
будамайлоо, эптеп-септей коюу
беттештирүү
охлократия
коргоо, сактоо
айласын кетирүү, таң калтыруу
таң калтырар, укмуштай
69

ОткрытиеОтлыниватьОтменаОтмывание денегОтносительностьОтношениеОтожествитьОторванность-

ОтпускОтрывокОтрывочныйОтсрочкаОтчислениеОтчизнаОтчуждениеОтупениеОплата труда
государственного
служащегоОтпуск государственного
служащегоОснования прекращения
государственной
службыОсобое мнениеОсобые отметкиОтставка
государственного
служащего-

ачылыш
жалакайланып жумуштан качуу,
тайсалдоо
бузуу, жокко чыгаруу
акчанын изин жашыруу
салыштырмалуулук
мамиле
окшоштуруу, окшотуу
жалгыздык, обочолук,
байланышсыздык,ажырап
калгандык
үргүү
үзүндү
үзүк-үзүк, туташ эмес, толук эмес
узартуу, кийинкиге калтыруу
чегерүү, чыгаруу
ата мекен
ажыратуу
маң болуу, делдейип түшүнбүй
калуу
мамлекеттик кызматкердин эмгек
акысы
мамлекеттик кызматкердин
үргүүсү
мамлекеттик кызматты
токтотуунун негизи
үзгүчү пикир
үзгүчү белгилер
мамлекеттик кызматкердин
кызматтан четтетилиши
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Международные доноры-

эл аралык каржы берүүчүлүр

Международные
организацииМеждународные
программыМеждународное
соглашениеМеждународный
стандартМеждународный
договорМежнациональныйМелкие производителиМеморандум-

эл аралык уюмдар

МенеджерМенеджментМенталитетМероприятиеМестничествоМестное
самоуправлениеМестное сообществоМестный бюджетМетодМетодикаМетоды
социалистического
исследованияМетоды управленияМетодика обученияМетоды правового
регулированияМеханизм управленияМзда-

эл аралык программалар
эл аралык келишимдер
эл аралык стандарт (ченем)
эл аралык келишим
улуттар аралык
майда үндүрүшчүлүр
меморандум(ниеттер белгиленген
билдирүү кагазы)
менеджер,
менеджмент
кулк-мүнүз, үрп-адат, нарк-насил
иш-чара
жердешчилик
жергиликтүү үз алдынча башкаруу
жергиликтүү жамаатчылык
жергиликтүү бюджет
усул, ыкма
усулдук
социалдык изилдүүнүн усулдугу
башкаруунун усулдугу
окутуунун усулдугу
укуктук тастыктоонун усулдугу
башкаруунун жолдору
пара, үтүлгү
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МздоимецМиграция-

паракор, пара алуучу
жер которуу

МинистерствоМинимумМировая экономикаМировое лидерство-

министрлик
түмүнкү чек,
дүйнүлүк экономика
дүйнүлүк жетекчилик,
дыңбузарлык
дүйнүлүк жамааттык
дүйнүлүк базар
дүйнүлүк баалар
милдет, жүк, тапшырма
митинг, чоң жыйын

Мировое сообществоМировой рынокМировые ценыМиссияМитингМногоконтурная система
управленияМногостороннее
соглашениеМножество допустимых
решенийМногопартийностьМногосторонныйМногоотраслевойМобилизацияМобильностьМоделированиеМодельМожаритарная системаМонархияМонархия абсалютнаяМониторингМонография-

башкаруунун күпкырлуу тутуму
күп жактуу макулдашуу
чечимдин күп жолдуулугу
күп партиялуулук
күп кырдуу, күп жактуу
күп тармактуу
түп күтүрүү, жапатырмак тартуу
шаймашайлык
тариздүү
тариз
можаритардык тутум
жеке бийлик
чексиз жеке бийлик
мониторинг, изилдүү, талдоо
монография, бир тармакты
изилдеген илимий эмгек
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Основные права
государственного
служащегоОсновные обязанности
государственного
служащегоОграничения, связанные
с прохождением
государственной
службы-

Организация и
прохождения
государственной
службыОтборОтвагаОтважныйОтветитьОтветственностьОтветственность
государственных
служащихОтветОтветчикОтводОтечествоОтечественныйОтзывОтзыв депутатаОтказОткликОткровенность-

мамлекеттик кызматкердин негизги
укуктары
мамлекеттик кызматкердин негизги
милдеттери
мамлекеттик кызматты үтүүдүгү
чектүүлүр

мамлекеттик кызматты уюштуруу
жана үтүү
тандап алуу, ылгап алуу
эрдик, кайрат, баатырдык
эр, кайраттуу, баатыр
жооп берүү, жооп кайтаруу
жоопкерчилик
мамлекеттик кызматкерлердин
жоопкерчилиги
жооп
жоопкер, жооптуу
баш тартуу, четке кагуу
ата мекен
ата мекендик
пикир, мүнүздүмү, баа
депутаттын мандатын жокко
чыгаруу
кабыл албоо,кайтарым кылуу
үн кошуу, коштоо
ачыктык, күрүнүүлүк
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Организация трудаОрганизационное
проектированиеОрганизация управленияОрганизация по
экономическому
сотрудничеству и
развитию
( ОЭСР)Органы
государственного
управления-

эмгекти уюштуруу

Орган управленияОригиналОригинал документаОриентир-

башкаруу органы (уюму)
түнуска
документтин түпнускасы
багыт, максат нугу, иш
багыты
күбүлүндүрүү, карап тактап берүү
кабардар, кабары бар, биле турган
бошотуучу, куткаруучу
бошотуу, куткаруу
үздүштүрүү
сактык, этияттык
маани берүү, түшүнүү
негизи, үзүгү
негиздүүлүк, олуттуулук
негиз болуучу, негиз салуучу

ОсвидетельствованиеОсведомленныйОсвоводительОсвоводитьОсвоениеОсмотрительностьОсмыслениеОсноваОсновательностьОсновопологающийОсновные задачи
государственной
службыОсновные принципы
государственной службы
–

Монополия-

монополия, жеке үстүмдүк кылуу,
бир тармактагы жеке үстүмдүк

долбоорлоонун уюштурулушу
башкарууну уюштуруу

экономикалык кызматташтык жана
үнүгүү уюму (ЭКӨУ)
мамлекеттик башкаруу мекемелери

мамлекеттик кызматтын негизги
милдеттери
мамлекеттик кызматтын негизги
талаптары
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Моральнопсихологический климатМоральное
стимулированиеМораторийМотивМотивацияМотивация трудаМошенникМошенничествоМстительныйМстительностьМэрияМэрМягкотелостьМягкосердечьеМятежМятежник-

моралдык-психологиялык абал
моралдык колдоочулук
чек коюу, аткаруу чегин белгилүү
жүйүү, түрткү, умтулуу
жүйүүлүк
эмгекке умтулуу
митаам, алдамчы
митаамдык, алдамчылык
кекчил
кекчилдик
шаар башчылыгы
мэр, шаар башчы
бошоңдук, күпшүктүк
боорукердик, ырайымдуулук
козголоң
козголоңчу

Н
НаблюдательНаблюдательностьНаблюдательныйНаваждениеНаводящие вопросыНадбавкаНаведение справокНавыкНавязать-

байкоочу
байкагычтык, баамдагычтык
байкагыч, баамдагыч
азгыруу, кызыктырып алдоо
багыттама суроолор
үстүк, кошумча
сураштырып билүү
күнүгүү, машыгуу , ык
таңуулоо, мажбурлоо
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Наговор-

ушак, жалаа, жамандоо

НаградаНаграждениеНадбавкаНадежностьНадѐжныйНадежность источников
информаци для
проведения
мониторинговНадзорНадменный-

сый, сыйлык
сыйлоо, сыйлык берүү
кошумча, үстүк, үстүмү
ишенимдүүлүк
ишенимдүу, ишеничтүү

НадменностьНадомная работаНадоеданиеНадоедливостьНадоедливыйНадлежащийНадругательствоНадувательствоНадуманныйНаемникиНаемничествоНаемный трудНажимНазидательностьНазидательныйНазначениеНазначение-наказанийНазойливостьНаименование
документа-

мониторинг үткүрүүдүгү маалымат
булагынын ишенимдүүлүгү
күзүмүл
текебердүү, менменсинген
теңсинбеген
текебердик, теңсинбегендик,
кокурайгандык
үйдүн бүткүрүлчү иш
жадатуу, тажатуу
жадаткычтык
жадатма, жадаткыч (киши)
тийешелүү, тийиштүү
одоно келеке, одоно шылдың
алдамчылык, митаамчылык
жасалма, ойдон чыгарылган
жалданган адамдар
жалданып иштүүчүлүк
жалданма эмгек
кысым, кысым күрсүтүү
насаатчылык, акыл айтуучулук
насааттык, үлгү болгудай
дайындоо
жаза берүү
жадаткычтык, мазаны алуучулук
документтин аты
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Оперативное
планированиеОперативная работаОперативное управлениеОперацияОписание системыОпознаниеОптимальныйОптимальное
планированиеОптимальное
управлениеОптимизацияОптимизация
управленияОпределение
потребностей в
обученииОпросОпротестоватьОпционОпционное соглашениеОпытОраторОрганизаторОрганизацияОрганизация
коммерческаяОрганизация
некоммерческаяОрганизация
неформальная-

ыкчам мерчемдүү, оперативдүү
пландоо
кечиктирилгис иш
ыкчам башкаруу
иш-аракет (банкалык иш-аракеттер,
согуш аракеттери)
тутумду баяндап жазуу
таануу
үтү жайлуу, эң ыңгайлуу,
ылайыктуу, ойдогудай
ойдогудай ченемдүү
ыңгайлуу башкаруу
ыңгайлаштыруу
башкарууну ыңгайлаштыруу
окуу керектүүсүн аныктоо
суроо
каршы туруу, каршылык билдирүү
опцион, шартташуу, макулдашуу
келишими
шартталган макулдашуу
тажрыйба, топтолгон жыйынтык
чечен, сүзгү чебер киши
уюштуруучу, баштоочу, жетекчи
уюм, мекеме
пайдакер (соодалык) уюм
соода-сатыксыз уюм
мыйзамдуу уюм
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Объект управленияОбъект социального
исследованияОбязательностьОбязательствоОбязанностьОбязанность служебнаяОбязанность
государственного
служащегоОвацияОглашениеОговорка-

башкаруу мекемеси

ОговорОголтелыйОграниченияОграничения, связанные
государственной
службойОгульныйОднобокийОднопалатныйОживлениеОжиданиеОзабоченностьОказание услугОклад должностейОккупацияОкладОлигархия-

жалаа, калп каралоо
уят-сыйытсыз, ашынган уятсыз
чектүү, чек коюу, чектелүү

Олигарх
ОпекаОпекун-

социалдык изилдүү жайы
милдеттүүлүк, тактык
милдеттенме
милдет
кызматтык милдет
мамлекеттик кызматкердин
милдети
дүркүрүгүн кол чабуулар
жарыялоо, угузуу, жар салуу
эскертме

мамлекеттик кызматка
байланышкан чектүүлүр
текшербе туруп эле, далилсиз эле
бир беткей
бир палаталуу
жандануу, тирилүү
күтүү
кам күргүндүк, кам жегендик
тейлүү, кызмат кылуу
кызмат маянасы
башка жерди күч менен басып алуу
айлык
олигархия, чексиз байлык
топтогондор
үтү бай адам
камкордук
камкорчу
64

НаказНаказ избирателейНаказаниеНаказуемостьНакоплениеНалаживаниеНалогНалоги на добавленную
стоимостьНалог на доходНалог на заработную
платуНалог на имуществоНалог на прибыльНалог с продажНалоговый иммунитетНамерениеНапоминаниеНапористостьНапористыйНаправлениеНапражениеНапутствиеНарастаниеНареканиеНаркобизнесНаркоманияНаркомафия-

НародовластиеНарушениеНарушитель-

сунуш-талап
шайлоочулардын сунуш- талабы
жаза
жазалана тургандык
жыйноо, чогултуу
тартипке келтирүү, тартипке салуу
салык
кошумча нарк салыгы
киреше салыгы
кызмат акы салыгы
мүлк салыгы
пайда салыгы
сатык салыгы
салык иммунитети(салыктан
коргоо мүмкүнчүлүгү)
ниет, каалоо
эскертме
тырышчаактык, үжүрдүк
тырышчаак, үжүр, тартынбас
жолдомо кат, жүнүтмү, багыттама
күчүнүү, чымыркануу
жолдомо сүз, жолакыл
үсүү, үнүү, күбүйүү,күчүү
жеме, тил угуу, кекээр, урушуу
бингизат шугулдамасы
бангилик
бангизат мафиясы (бангизат менен
шугулданган кылмышкерлер тобу)
эл бийлиги
бузулуу
бузгуч, бузуучу
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НарядНасилиеНаследованиеНаследственное правоНаследствоНаставлениеНаставничествоНатискНатравливаниеНационализацияНациональная политикаНациональная сознаниеНациональная
экономикаНачальникНаука управления
производствомНаучно-методический
советНаучная организация
труда (НОТ)Научно-технический
потенциалНаучно-технический
прогрессНаучно-техническое
обществоНациональный резерв
кадровНахальныйНаходчивостьНационализм-

наряд, иш кагазы, иш аткаруучу
топ
зомбулук
мурастоо
мурас укугу
мурас
насыят, акыл үйрүтүү, үгүт
насаатчылык
кысым, кысмак, катуу чабуул
тукуруу, айдактоо
мамлекеттештирүү (мис.
мүлктүрдү)
улут саясаты
улут аң-сезими
улут экономикасы
зардал (аскердик мааниси),
начальник, чоң, жетекчи
үндүрүштү башкаруу илими
илимий-усулдук кеңеш
эмгекти илимий уюштуруу (ЭИУ)
илимий-техникалык дарамет
илимий-техникалык үнүгүү
илимий-техникалык коом
кадрлардын улуттук күрүңгүсү
бетсиз, арсыз, эрүүн-терүүнсүз
тапкычтык, табагандык
улутчулдук
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Образовательные
организацииОбразовательные услугиОбратная сила законаОбработка данныхОбратная связьОбращение гражданОбслуживаниеОбстоятельствоОбуздание-

ОбучениеОбучение вечернееОбучение
дистанционноеОбучение заочноеОбучение очноеОбществоОбщественное мнениеОбщественное
потреблениеОбщественные благаОбщечеловеческие
ценностиОбщепартийныйОбщепонятныйОбщепризнанныйОбщереспубликанскийОбщественникОбществоОбщечеловеческийОбходной листОбъект права-

билим берүү уюмдары
билим тейлүүлүрү
мыйзамдын кайтарма күчү
маалыматтарды талдоо
кербайланыш, кайтарма байланыш
жарандардын кайрылышы
тейлүү, кызмат кылуу
кырдаал, абал, шарт
тизгинин тартып коюу, жинин
кагуу, ооздуктоо
окуу
кечки окуу
аралыктан окуу
сырттан окуу
күндүзгү окуу
коом
коомдук пикир
коомдук керектүү
коом байкерчилиги
жалпы адамзат дүүлүттүрү
жалпы партиялык
жалпыга түшүнүктүү
жалпыга таанымал, (таанылган)
жалпы ремпубликалык
коомчул
коом
жалпы адамзаттык
жүгүртмү (бошонуу) барагы
укук ээси
63

ОбеспечениеОбеспечение
доказательствОбесценениеОбещаниеОбжалованиеОбзор прессыОбластьОблегчениеОблеченный властьюОбликОбличениеОбманчивыйОбмозговатьОбнародование-

камсыздоо, камсыз кылуу
далилдер камсыздыгы

ОбновлениеОбобщениеОбороноспособностьОборудованиеОбоснованиеОбоснованностьОбосноватьОбоснование проблемыОбострениеОбласть допустимых
решенийОборотОборот капиталаОборотные средстваОбоснованный рискОбразец подписиОбразованиеОбработка
социологической
информации-

жаңылануу, жаңылоо,жаңыртуу
жалпылоо, корутундулоо
коргонуу жүндүмдүүлүгү
жабдуулар, шаймандар
негиз, негиздүү, негизделүү
негизделгендик, негиздүүлүк
негиздүү
күйгүй негиздүүлүрү
курчуу, күчүү, күч алуу

баасы түшүү, кадыры кетүү
убада, сүз берүү
даттануу, дат айтуу
прессадан жыйынды кабарлар
обулус
жеңилдүү, оңойлотуу, жеңил сезүү
бийлиги бар, бийлик берилген
кебете, тышкы күрүнүш
бетин ачуу, айыбын ачуу
алдамчы, үзгүрүлмү, ишенимсиз
жакшылап ойлонуу, абдан ойлонуу
жарыялоо, элге жарыя айтуу

чечим мүмкүнчүлүгүнүн чеги
жүгүртүү
капиталдын айланышы
жүгүртмү каражаттар
орундуу тобокелдик
колтамга үлгүлүрү
билим
социологиялык маалыматтарды
талдап чыгуу
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Неправительственная
организацияНевменяемостьНевозвратные издержкиНевмщательствоНевозвратныйНевоздержанный
НевоспримчивыйНевыдержанныйНегодныйНегодованиеНедвижимостьНедееспособныйНедопустимыйНедопущениеНедостоверностьНедружественный актНейтралитетНезависимые экспертыНеолиберализмНеправительственная
структураНепререкаемыйНепререкаемая истинаНеразвитыйНеразрешимыйНеразрывныйНерассудительностьНерасторжимостьНерешительныйНесгибаемыйНесовершенныйНесовершенство-

үкмүттүк эмес уюмдар
акыл-эс жоктугу
кайтарылбас чыгымдар
кийлигишпүү
кайтарылбас
карманалбас, тилине алы жетпес
зеенсиз, тоңдук
күтүрүмсүз, токтоо эмес
жарамсыз, болбогон
кыжырдануу, ачуусу келүү
кыймылсыз мүлктүр
ишке жарамсыз
обу жок, жүнү жок, жарабай турган
уруксат бербүү, тыюу салуу
анык эместик, чын эместик
карасанатай аракет
бейтараптык
күзкарандысыз эксперттер (калыс
тастыктоочулар)
жаңыкелишүүчүлүр
үкмүттүк эмес түзүм
талашсыз
талашсыз чындык
жетиле элек
чечилгис
айрылгыс, ажыралгыс, тыгыз
акыл калчай албагандык
бузулбастык
чечкинсиз, жазганчаак, борпоң
ийилбес, майышпас, кажыбас
жетилбеген, жетиле элек
жетилбегендик, жетиле электик
59

НесовпадениеНесогласиеНесогласованныйНесокрушимостьНесокрушимыйНесомненныйНесоответствиеНесостоятельныйНеспособныйНесправедливостьНесудимостьНесудимыйНеубедительныйНеуважениеНерушимостьНигилизмНигилистНищетаНоваторНоваторствоНовацияНововедениеНововведение
управленческоеНовобранецНоменклатураНоменклатурный
работникНоменклатура
должностейНоминалНорма-

дал келбүү, туура келбүү
күнбүү, макул болбоо
макулдашылбаган, келишпеген
чыңдык, бекемдик, кыйрагыстык
кыйрагыс, бекем, чың
шексиз
туура келбегендик, ылайыксыздык
түлүй албас, колдо жоктук,
кудуретсиздик
зеенсиз, жүндүмсүз
адилетсиздик, туура эместик
соттолбогондук
соттолбогон
ишендирерлик (ишенерлик ) эмес
сыйлабоо, күзүнү илбүү
кебелбестик, бузулгустук
манкуртчулук, тануучулук
манкурт
жакырдык
жаңычыл
жаңычылдык
жаңылануу
жаңылык киргизүү, табылга
башкаруучулуктун жаңылануусу
аскерге жаңы алынган киши
тизим, тизим катары
кызмат тизмесиндеги адам
кызмат орундарынын тизмеси
үз баасы, нак наркы
ченем
60

НормативНорма социальнаяНормализацияНормативный актНормативный документНормативНормированиеНотаНота неудовольствия в
голосеНота протестаНотариусНоу-хауНравственность-

ченемдик
социалдык ченем
ахыбалдын оңолушу
ченемдик акт
ченемдик документ
ченелген үлчүм
ченемдүү, үлчүмдүү
музыкадагы үндүрдүн жазылышы
үнүндү нааразылыктын болушу
каршылык билдирүү (мис. башка
бир үлкүнүн аракетине карата)
күбүлүндүрүүчү жай
ноу-хау, жаңы ачылыштар, жаңы
ыкма
адептүүлүк

О
ОбвинениеОбвинительОбвинительное
заключениеОбвиняемыйОбдуманностьОбезглавитьОбездолитьОбезоружитьОбесопасить-

айыптоо, күнүүлүү
айыптоочу, күнүүлүүчү
айыптоо корутундусу
айыпталуучу
ойлонулгандык, салмактап
күргүндүк
жетекчисиз калтыруу, башын алуу
үлүшсүз калтыруу, куру калтыруу
куралсыздандыруу, куралдан
ажыратуу, ооз ачырбай коюу
коркунучсуз кылуу, коопсуз кылуу
61

Частная фирмаЧастное землевладениеЧастное
землепользованиеЧастное предприятиеЧастное хозяйствоЧастные инвестицииЧастные спонсорыЧастная собственностьЧаяниеЧванныйЧванствоЧеловеческое
достоинствоЧелночный бизнесЧеловеческая
цивилизацияЧеловеческий капиталЧеловеческий потенциал-

үздүк ишкана (фирма)
жекече жер ээлик
жерди жекече пайдалануу

Человеческий факторЧередованиеЧересчурЧерта бедностиЧестностьЧестныйЧестолюбивыйЧестьЧинЧин государственного
служащегоЧиновникЧисленность
работающихЧистая прибыль-

адам дарамети, адамдык негиз
кезектешүү, алмашуу
үтү эле, эң эле, чектен тыш
жакырчылыктын чеги
ак ниеттик, актык, тууралык
ак ниеттүү, ак, туура, акниет
атакты сүйүүчү, даңкты сүйүүчү
абийир, намыс, ар-намыс
чен

менчик ишкана
жеке чарба
жекече каржылоочулар
жекече демүүрчүлүр
жеке менчик
үмүт, тилек
кекирейген, чычайган, кокурайган
чычаюучулук, кекирейүүчүлүк
адамдык ар-намыс
алып-сатар бизнес
адамзат үнүгүшү
адамзат капиталы (байлыгы)
адамзат күрүңгүсү (кудурети)

мамлекеттик кызматкердин чени
түрү, аткаминер
жумушчулардын саны
накта пайда
120

Преемственность
руководстваПреимущественное
проживаниеПрезентацияПрезидентПрезидиумПрекращение
государственной
службыПремияПренияПрепонаПререканиеПрерогативаПрестолПрестонаследиеПреступлениеПреступникПреступностьПресс-конференцияПресс-релизПрестижПретензияПреткновениеПреувеличениеПрецедентПриватизацияПриверженностьПривилегия-

жетекчиликтин жолду
жолдоочулугу
жашап туруу артыкчылыгы
бетачар, бетачар каадасы
президент, ажо
президиум,
мамлекеттик кызматтын
токтотулушу
сыйакы, сыйлык
жарыш сүз
жолто, каргаша, тоскоол
кыжың-кужуң, талашып тартышуу
тиешелүү укук(мекеменин)
так
так мурасы
кылмыш, кыянат
кылмышкер
кылмыштуулук
пресс-конференция, басма сүз
кызматкерлерине маалымат берүү
чогулушу
пресс-релиз, маалымат кабары
бедел, кадыр, барк
доо, талап
жолтоо, кедерги, тоскоол
апыртуу, ашыруу, ашырып
жиберүү
мисал иш, мисалдык окуя
менчиктештирүү
жактоочулук, жолун жолдоочулук
артыкчылык, айрыкча укук
81

Привлечение средствПрием на работуПриемнаяПриемлемыйПрижимистыйПризнаниеПриказПрикрытиеПрилежаниеПриличиеПриматПримыканиеПринудитьПринцип верховенства
права и законаПринуждениеПринцип –
Принципиальность-

Принципиальный
вопросПринципиальный спорПринципы управленияПринципы
государственной
службыПринятие
управленческих
решенийПриоритетПриоритетность-

каражаттарды тартуу
ишке алуу
кабылдама
алгылыктуу, алууга боло турган
зыкым, сараң
моюнга алуу, таануу, табуу
буйрук
далда, калканч
тырышчаактык, кунт
адептүүлүк, сылыктык, сыпаалык
алгачкылык, негизгилик,
маанилүүлүк
Ыкташуу
аргасыз кылуу, зордоо, эрксиз
иштетүү
укук менен мыйзамдын
артыкчылык талабы
мажбурлоо
негиз, күзкараш, ишеним
үз күз карашында туруу, негизинен
тайбоо

Ценовая политикаЦеновая стратегияЦентрЦентр информационной
технологииЦентрализмЦентрализация
управленияЦеремонияЦивилизацияЦивилизованный рынокЦиклЦикл управленияЦикл экономическийЦиркулярЦиркулярное письмоЦитатаЦитирование-

негиздүү маселе, талылуу маселе
негиздүү талаш, талылуу талаш
башкаруунун негиздери
мамлекеттик кызматтын негиздери
башкаруу чечимин кабылданышы
артыкчылыктуу багыт
артыкчылыктуулук
82

баа саясаты
баанын түпкү максаты
борбор
маалымат технология борбору
борбордошуучулук
башкарууну борборлоштуруу
каада
үнүккүн деңгел, үнүгүү
жетишкендиги
тартипке келтирилген базар
мамилеси
кайталанма мерчем
башкаруунун кайталанышы
экономикалык кайталанма
мерчемдер
буйрук, күрсүтмү
буйрук кат
бүтүн чыгармадан үзүндү
бүтүн чыгармадан үзүндү келтирүү

Ч
ЧартерЧастичныйЧастичная приватизацияЧастная жалобаЧастная некоммерческая
органзацияЧастная
предпринимательская
деятельностьЧастная торговля-

чартер, кайтарма, кайра келүүчү
жарым-жартылай, анча-мынча
жарым-жартылай менчиктештирүү
жеке дат, доо арыз
коммерция кылбаган жеке уюм
жеке ишкердик
жеке соода
119

Хулиганство-

бейбаштык, зүүкүрдүк

ПрипискаПрисвоениеПриспособленец-

Ц
Целевая инвестицияЦелевая комплексная
программа Целевой грантЦелевой кредитЦельЦель национальной
экономикиЦель экономической
политикиЦель экономического
прогрессаЦелостности системыЦель управленияЦель социологического
исследованияЦена рыночнаяЦена спросаЦензураЦенникЦенные бумагиЦеновая конкуренцияЦеновая эластичностьЦеновой дисбалансЦеновой паритетЦенообразование-

максаттуу(атайын) салым
максаттуу жыйынтык программа
максаттуу күмүк (грант) каражат
максаттуу (атайын) аласа карыз
максат
улуттук экономиканын максаты
экономикалык саясаттын максаты
экономикалык үнүгүүнүн максаты
тутумдун бирдиктүүлүгү
башкаруу максаты
социологиялык изилдүүнүн
максаты
базар баасы
керектүү(сурам) баасы
цензура, күзүмүл орган
баалык
баалуу кагаздар
баа атаандаштыгы
баа ийкемдүүлүгү
баа башаламандыгы
баа теңдештиги
баа чыгаруу
118

ПриспособлениеПристрастиеПристрастно относитьсяПрисутствоватьПрисущийПрисягаПритуплениеПричинаПробелПроблемаПродвижение по службеПроверяющийПровокацияПровозглашениеПровокаторПрогнозПрогнозированиеПрогнозирование
экономикиПрограммаПрограмма обученияПрограммное
обеспечениеПрограммно-целевой
метод-

кошуп жазуу, үстүк жазуу
ээлеп алуу, бирүүнүкүн тартып
алуу
эки жүздүү, үң карама, күн тийген
жердин чоросу
ылайыкталуу, күнүү, үйрүнүү
шык, шыктуулук, ышкы
шектүү кароо, адилетсиз кароо
катышуу, болуу
үзүнү таандык, ошого таандык
ант, касам
мокоо, бошоо, мокотуу
себеп
кемчилик, жетишпегендик (текстебош жер)
күйгүй, түйүндүү маселе
кызматынан жогорулоо
текшерүүчү
күкүтүү, чатак чыгаруу
салтанаттуу жарыялоо, жарыя
кылуу
баканооз, бузуку
болжол
болжолдоо
экономиканы болжолдоо
программа, иш-чаралардын
тизмеги
окутуу программасы
программалык камсыздоо
максаттуу программалык усулдук
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Программа
социологического
исследованияПрограммное
управлениеПрогрессПрогрессивныйПрогулПроектПроектированиеПроизведениеПрожиточный минимумПроектно-сметная
документацияПроизводительность
управленческого трудаПрозрачность доходовПромедлениеПроникновенноПроницательностьПролонгацияПролонгация
международного
договораПропагандаПроповедникПропорцияПропорциональностьПроступок-

Хитростьсоциологиялык изилдүүнүн
программасы
программалык башкаруу
үрчүү, үнүгүү,илгерилүү
алга умтулган, жаңычыл,
демилгелүү
ишке келбегендик, ишке чыкпоо
долбоор
долбоорлоо, долбоор түзүү
чыгарма
тирликтин түмүнкү ченеми
долбоордук-чыгымдоо документи
башкаруу эмгегинин
натыйжалуулугу
кирешелердин ачыктыгы
кечеңдетүү, кечиктирүү
жан-дили менен, бардык алынча,
жан-алы калбай
байкагычтык, баамдагычтык,
күрүгүчтүк, акылмандык
мүүнүттү узартуу
эл аралык келишимдин мүүнүтүн
узартуу
пропаганда, үгүттүү
үгүттүүчү, таратуучу (диний
багыттагы)
теңдештик, шайкештик
теңдүүлүк, шайкештүүлүк
кылмыш, жазык, жосунсуз иш
84

ХитроумныйХищениеХладнокровиеХладнокровныйХныканиеХодатайствоХозрасчѐтХозрасчѐтная
деятельностьХозяйственное
законодательствоХозяйственные
субъектыХозяйственное
обществоХозяйственное
товариществоХозяйственный
механизмХозяйственная системаХозяйственные товарыХозяйствованиеХолдингХолдинговая компанияХолодная войнаХолопХолопствоХолуйствоХрабростьХрабрыйХроническийХрупкийХрупкость-

амалдуулук, куулук, амалкүйлүк,
иле, татаалдык
айлакер, куу, амалдуу
уурдоо, уурдап жок кылуу
оор басырыктык, токтоолук
оор басырыктуу, токтоо
кыңкыстоо, ыйлактоо
расмий үтүнүү
чарбалык эсеп
чарбалык эсептеги ишмердик
чарбалыкка тийешелүү мыйзамдар
чарбакер тараптар
чарбакер коом
чарбакер жамаатташтык
чарбалык иш-аракет
чарбалык тутум
чарбалык товарлар
чарба жүргүзүү
холдинг,
холдинг компаниясы
кансыз согуш
кул, кошоматчы киши
кулчулук, күшүкүрчүлүк
кошоматчылык, жасакерлик
кайраттуулук, эрдик
кайраттуу, эр, эр жүрүк
үнүкүт болгон, созулма, дайыма
морт, бат сынма, тез сынма
морттук, назиктик, боштук
117

ФорумФритредерская политикаФункциональные
обязанностиФункцияФункция потребленияФункции управленияФункции руководителей
государственных органов
по осуществлению прав
государственных
служащихФункция спросаФункциональный
подходФункционированиеФутурология-

форум, бирикме
эркинсоода саясаты
кызматтык милдеттери
ишмилдети
керектүү жүндүмү
башкаруу иш-аракети

мамлекеттик кызматкерлердин
укугун аткаруу боюнча
мамлекеттик органдын
жетекчилеринин милдеттери
керектүү таламдары
милдеттүү мамиле
аракетте болуу, иштүү
футурология

Х
ХалатностьХарактеристикаХарактеристика
производственнаяХарактеристикарекомендацияХаризматикХитросплетение-

шалакылык
мүнүздүмү
үндүрүштүк мүнүздүмү

жолдомо-мүнүздүмү
түрт тарабы түп адам, ар тараптуу
жүндүү адам
татаалданган ой, арамза ойлор,
айлакер куулук
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ПроституткаПростойПростолюдинПростонародьеПросьбаПротекционизмПротивостояниеПротестПротоколПрофессионализмПрофессиональный
союзПрофессиональный
уровеньПрофессияПрофилактикаПрофилированиеПрохождение
государственной
службыПроцедураПроцедура конкурсаПроцедура управленияПроцентПроцессПроцесс производстваПроцесс управленияПроцедура обжалованияПрямодушиеПрямодушныйПрямой экспортПрямодушныйПрямота-

сойку
жупуну, жүнүкүй, карапайым
букара, бечара киши
калың эл, кара букара
үтүнүч
түртмүлүүчүлүк, бирүүнү колдоо
тирешүү, тогошуу (планеталар)
нааразылык, каршылык
протокол, чечим, жыйынтык чечим
кесипкүйлүк
кесипчиликтер биримдиги
кесиптик деңгели, адистик деңгели
кесиби, кесип
алдын алуу, сактануу аракети
тармакташтыруу, топтоштуруу
мамлекеттик кызмат үтүү
иштүү тартиби, иштүү жолу
сынак үткүрүү жолу
башкаруунун жолдору
пайыз
жүрүшү, аракети, үнүгүү жолу
үндүрүштүн иштеши
башкаруунун иштеши
кайра даттануунун жолдору
арамдыгы жоктук, тууралык
жайдары, ачык сүздүү, ачык, ак
күңүл
түздүн-түз тышка чыгаруу
арамдыгы жок, ачык, таза
ачыктык, тууралык

85

Прямые инвестицииПсевдонимПсихологический
барьерПсихологический
климатПсихология управленияПубликацияПубличныйПубличная лекцияПубличное выступлениеПубликацияПунктуальностьПунктуальныйПустобрѐкПустозвонствоПустомеляПутешествиеПутещественникПылкийПылкостьПытливостьПытливыйПятно-

түз келген инвестициялар
(күмүк каражаттар)
лакаб ат, тергеме ат
психологиялык тосмо, такат
психологиялык абал
башкаруунун психологиясы
жарыялоо, билдирүү,
кулактандыруу
эл алдында, калктык, жалпы элдик
элге окулган лекция
эл алдына чыгуу (сүйлүп же
жазып)
жарылоо, билдирүү
үтү тактык, үтү тыкандык
үтү так, үтү тыкан (адам)
калпычы, келжирек, сүйлүүк
алакүүдүндүк, желүпкүлүк
келжирек, куру сүздүк
саякат
саякатчы
алып учкан, үтү берилгендик,
кызып кетме, кызуукандуу
кызуулук, үтү шыктуулук
шыктуулук, кунттуулук
шыктуу, аракетчил, кунттуу
так, темгил, жаман атак, жаман ат
Р

Фирменный бланкФискальные доходыФирменный знакФискальная политикаФискальная пошлинаФлагФондФонд валютных
отчисленийФонд возмещенияФонд занятостиФонд накопленияФонд обращенияФонд оплатыФонд потребленияФонд рискаФондовая биржаФормализмФорма документаФормаФормальная
организацияФорма отчѐтностиФормированиеФормулировкаФормуляр-

фирманын үздүк баракчасы
казына кирешеси
үздүк белги
казына саясаты
казына алымы
желек, байрак, туу
кор, фонд
валюталык чегерим кору

Формы обученияФормы рыночных
отношенийФорс-мажор-

окутуу түрү
базар мамилесинин түрлүрү

Форс-мажорное
обстоятельство86

толуктоо кору, толтуруу кору
жумушка орноштуруу кору
үнүм кору
жүгүртүү кору
түлүм кору
керектүү кору
тобокелдик кор
кор биржасы (кор базары)
үстүрт мамиле, кайдыгерлик
документтин түзүлүшү, таризи
тариз
мыйзамдуу уюм
эсепчот берүүнүн таризи(түрү)
түзүү,куруу, түзүлүү, курулуу
ой жыйынтыгы, аныкталган ой
маалымкат

форс-мажор, күтүүсүз абал,
мажбурлук, аргасыз кырдаал
күтүүсүз абалга кабылуу, аргасыз
кырдаал
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Фальсификация
документовФамилияФантазияФантастикаФеноменФеномен Манаса –
ФестивальФизическое лицо
Физическая работаФизические и
юридические лицаФизический износ
средствФизический трудФиксированная ценаФилиалФинансированиеФинансовая
деятельностьФинансовые институтыФинансовопромышленная группаФинансовая корпорацияФинансовый лизингФинансовый
менеджментФинансовое
планированиеФинансовые
обязательстваФинансовые санкцииФинансовые учрежденияФинансовый счѐтФинансыФирма-

документтерди бурмалоо
атанаамы, теги
ойчабыт
чабыттама кыял
керемет
Манас керемети
оюн-шоок, оюн-сынак
жеке жак
кара жумуш
жеке жана юридикалык жактар
жабдыктардын иштүүдүн
эскириши
кара күч эмгеги
белгиленген баа, туруктуу баа
туунду бүлүм, туунду ишкана
каржылоо
каржылык иш-аракет
каржы институттары
каржылык-үнүржай топтору
каржылык корпорация
каржылык лизинг
каржы менеджменти
каржылык мерчемдүүлүр
каржылык милдеттенме
каржы чаралары
каржы мекемелери
каржы эсеби
каржылар, каржы
ишкана, фирма
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Работа с данными о
доходах и имуществе
государственных
служащихРаботникРаботодательРабочее времяРавенствоРавновесиеРадикализмРадикальная реформаРазбазариваниеРазбирательствоРазвитые страныРазвитие коллективаРазговорникРазгосударствлениеРазграничение функции,
прав и ответственность в
системе управленияРазделение труда в
аппарате управленияРазработкаРазрешениеРазряд работыРапортРасписаниеРаспискаРаспоряжениеРаспорядок дня-

мамлекеттик кызматкерлердин
кирешеси жана мүлктүрү
жүнүндүгү маалыматтар менен
иштүү
жумушчу, кызматкер
иш берүүчү
жумуш убактысы
теңдик
тең салмактуулук
чечкиндүүлүк
чечкиндүү жаңылануу
талап-тоноо, чачып жок кылуу
териштирүү
үнүккүн үлкүлүр
жамааттын үнүгүшү
сүйлүшмү
мамлекеттен ажыратуу
башкаруу тутумундагы
милдеттерди, укук менен
жоопкерчиликти чектүү
башкаруу аппаратындагы эмгек
милдеттерин бүлүштүрүү
иштеп чыгуу
уруксат берүү
жумуштун чектүүлүрү
билдирме
иштизмек, иштер тизмеги
тилкат
буйрук, күрсүтмү
күнүмдүк иштердин тартиби
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Распределение
обязанностей, прав и
ответственностиРаспределение функцииРасстановка кадров
управленияРасследованиеРасследование
служебноеРассмотрение трудовых
споровРасовая дискриминацияРасписка в приеме
документов РаспорядительРаспорядитель финансовРасширениеРассылкаРатификацияРационализмРациональное
использованиеРеализация праваРеальная экономикаРеальный доходРеанимацияРевизияРегиональная
безопасностьРегиональное развитиеРегиональные
представительстваРегион-

милдеттерди, укук жана
жоопкерчиликти бүлүштүрүү
кызматтык милдеттерди
бүлүштүрүү
башкармалыктын кадрларын
жайгаштыруу
тергүү, текшерүү, аныктоо
кызматтык тергүү
эмгек талаштарын кароо
үңүнү карата басмырлоо
документтерди кабылдагандыгы
тууралу тилкат
тескүүчү, бүлүштүрүүчү
каржыны тескүүчү
кеңейтүү, чоңойтуп алуу
жүнүтмү
ратификация, колдоо, бекитүү
акыл-эс туюму, акыл-эстүү мамиле
алгылыктуу пайдалануу
укукту ишке ашыруу
учурдагы экономика
колдо бар киреше
калыбына келтирүү, оңдоп коюу
текшерүү
аймактык коопсуздук
аймактык үнүгүү
аймактык үкүлчүлүктүр
аймак, чүлкүм
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УтверждениеУтомлениеУточнениеУтратаУчастникУчастник конкурсаУчѐт статистическийУчениеУчебные пособияУчебный процессУчебный центрУчредительные акцииУчредительный договорУчредительУчреждениеУчтивостьУхищрениеУхудшениеУщемлениеУщербУязвимыйУяснение-

бекитүү, кызматка коюу
чарчоо, алсыроо, каруу кетүү,
талуу, зэригүү
тактоо, аныктоо
жоготуу, жоюу, жоголуу, ажыроо,
айрылуу
катышуучу
сынактын катышуучусу
санактоо эсеби
окуу, окутуу, үйрүнүү, илим
окуу куралы
окуунун жүрүшү
окуу борбору
уюмдаштыруу акциялары
уюмдаштыруу келишими
уюмдаштыруучу (түзүүчү)
мекеме
сылыктык, адептүүлүк
айла, куулук, амал-айла
начарлоо, начарлануу, начарлатуу,
бузулуу
кысуу, чектүү, кемсинтүү,
зыян, залал
ызаланма, териси жука
ачуу, айкындоо, түшүнүктүү кылуу

Ф
ФаксФактФакторФактураФальсификация-

факс, байланыш дареги
болгон иш, далил, чындык
негиз, күч, дарман
фактура, эсеп-кагаз
бурмалоо
113

УравниловкаУравновещенныйУрегулированиеУровень бедностиУровень управленияУровень образованияУсловиеУсловия контрактаУсловноУсложнениеУслугаУсмирениеУсмотрениеУспехУспокоениеУставный капиталУставный фондУставУстановкаУстановление фактовУстарелыйУстойчивое человеческое
развитиеУстойчивости системыУстранениеУстрашениеУстремлениеУстройствоУступчивостьУсугубитьУтвердить-

теңдемечилик, теңдештирүү
токтоо, оор басырык, олуттуу,
салмактуу
жүнгү салуу
кедейчилик деңгели, жакырчылык
деңгели
башкаруу деңгели
билим деңгели
шарт
келишим шарты
шарттуу түрдү
татаалдашуу, татаалдануу
жардам, кызмат, тейлүү
жоошутуу, тыюу, басуу
ыктыяр, ыктыяры менен
ийгилик, жетишкендик
тынчуу, басуу, тынчытуу
уставдык капитал
уставдык кор
устав,
күрсүтмү, жобо
болгон ишти тактоо
эскирген, эски
адамзаттын туруктуу үнүгүшү
тутумдун туруктуулугу
четтетүү, четке кагуу, жоюу
коркутуу, чоочутуу
умтулуу, бет алуу, максат, талап
түзүлүш
күнгүчтүк, тил алгычтык, эпке
келгичтик
күчүтүү, ырбатуу
бекитүү, ырастоо
112

РегламентРегистрация документаРегулированиеРедакторРеестрРеестр государственных
должностейРежимРежим экономииРезервРезервист-

Резервный капиталРезервный фондРезервыРезервы кадровРезерв кадров
государственной
службыРезервистРезидентРезолюцияРезультативность
управленияРезультатРезюмеРейтингРеквизит-

иш тартиби
документти каттоо
тескүү, тактоо
Редактор
реестр, тизме
мамлекеттик кызматтардын
реестри, мамлекеттик
кызматтардын катар тизмеги
түзүлүш, тартип, бийлик
үнүмдүү тартиби
күрүңгү, белендик
беленде турган адам

камдалуу турган капитал (байлык)
камдалуу турган кор
күрүңгүлүр, камдалуулар,
даярдалгандар
даяр кадрлар
мамлекеттик кызмат беленде
турган кадрлары
беленде турган кадр
үкүл, элчи, жансыз
чечим, бир маселе боюнча кабыл
алынган токтом, кат четине
коюлган буйрутма колтамга
башкаруунун таасирдүүлүгү,
натыйжалуулугу
натыйжа
жыйынтык, корутунду пикир,
кыскача маалымдама
рейтинг, деңгелбаа, алган орду
дарек кат, каттагы дарек
89

РекламаРекламацияРеконструкцияРекомендацияРекордРелигиозная идеологияРеликвияРемеслоРенегатРентаРентабельностьРеорганизацияРепутацияРеструктуризация
долговРеспондентРесурсРесурсыРецидивРецидивистРефератРеферендумРеформа
государственной
службыРеформаторРецентрализацияРешениеРешительность-

жарнама
жарнамалоо, жарнамалык
кайрадан куруу
сунуштоо, сунуш кылуу
жогорку күрсүткүч, жогорку
жетишкендик
диний үгүт
таберик буюм
үнүр, устачылык, кол үнүрчүлүк
чыккынчы, бузулгандык
пайда, киреше(жерден, мүлктүн
түшкүн пайда)
кирешелүүлүк, пайдалуулук, пайда
бере турган
кайрадан уюштуруу,
үзгүртүп куруу
аброй, бедел
карыздарды кийинкиге
жылыштыруу
респондент
күрүңгү
күрүңгүлүр
үнүкүт, кайталоочулук
үнүкүт кылмышкер
реферат, багыттуу илимий иш,
илимий баяндама
жалпы элдик добуш берүү, эл үнү
мамлекеттик кызматты кайра
куруу, жаңылап түзүү
жаңычыл, алгачыл
кайрадан борбордоштуруу, бир
бийликке келтирүү
чечим
чечкиндүүлүк, кайраттуулук
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Унификация форм
документовУполномоченныйУпорядочениеУправлениеУправление
маркетингомУправление обществомУправленческий аппаратУправляющийУпрочениеУпрощениеУпрямецУпрямствоУпущениеУровень безработицыУровень занятостиУровень инфляцииУправление кадрамиУправление персоналомУправление
человеческими
ресурсамиУправление
функциональноеУправляемостьУпразднение должностиУправленческие
расходыУправленческое
решение-

документтерди бирдейлештирүү,
документтерди түрү менен
топтоштуруу
үкүл, ишеним берилген кызматкер
тартипке келтирүү, жүнгү салуу
башкармалык, башкаруу
маркетингди башкаруу
коомду башаруу
башкаруу аппараты
башкаруучу, башкарма
бекүү, бекитүү, чыңоо, чыңдалуу,
мыктылоо
жүнүкүйлүү, оңойлоо,
үжүр, күк, карышма, оюна
келгенин бербеген
күктүк, үжүрлүк
кетирген каталык
жумушсуздук деңгели
жумуштуулук деңгели
баасыздануу (инфляция) деңгели
кадрларды башкаруу
кызматкерлерди башкаруу
адам күрүңгүсүн башкаруу
кызмат милдеттерин башкаруу
башкарууга боло тургандык
кызмат ордун жоюу
башкаруу чыгымдары
башкаруу чечимдери
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УжасающийУзурпация властиУказУказаниеУкладУклонениеУклонение от воинской
службыУклончивоУклончивыйУкоронениеУкреплениеУкрупнениеУкрывательствоУличениеУлучшениеУлучшитьУмелыйУмеренныйУмеренная инфляцияУмиротворениеУмныйУмозаключениеУмудрѐнностьУмыселУмышленное-

коркунучтуу, үрүй учурган, кут
учуруучу
бийликти тартып алуу
жарлык
күрсүтмү
күндүм, ыңгай
баш тартуу, качуу
аскер кызматынан качуу
тайсалдатып, куйтуланып
тайсалдама, түз эмес
үнүкүт болуу, тамыр жаюу
чыңдүү, бекемдүү, бекитүү
ирилештирүү
жаап-жашыруу
айыбын ачуу, бетин ачуу
жакшыртуу, оңоо, мыктылоо
түзүү, мыктылоо, жакшыртуу,
үркүндүтүү
билгич, эптүү, чебер
орточо, токтоо, ашыра эмес
жай баасыздануу
тынчытуу, элдешүү, татуулашуу
акылдуу, эстүү
ой корутунду, ой жыйынтык
даанышмандык, тажрыйбалуу
күптү күргүндүк, даанышмандык
нээт
атайылап

РешительныйРискРитмичностьРитуалРодинаРодствоРоссказни-

чечкиндүү, кайраттуу, батыл
тобокел, тобокел кылуу
,кооптуулук
ыргактуулук
каада-салт, үрп-адат
ата-мекен
туугандык, жакындык
Сандырактык

Ротация (перемещение)
служащихРуководительРуководствоРукопожатиеРутинерРучательствоРынокРынок трудаРыночная политикаРыночная свободаРыночная системаРыночный спросРыцарьРыцарствоРэкетРяд-

кызматкерлерди орун алмаштыруу
жетекчи
жетекчилик
кол алышуу, кол кармашуу
эскичил, оңолбос
кепилдик, кепилдик кылуу
базар
эмгек базары
базар саясаты
базар эркиндиги
базар тутуму
базар керектүүсү
мырза, айкүл
мырзалык, айкүлдүк
рэкет, зордукчулдук, тоноочулук
катар

С
Унитарное государствоУнитарный-

унитардык мамлекети, бириккен
мамлекет
бириктирүүчү, бириккен
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СаботажСаботажникСальдоСамоанализ-

кедерги, иштемиш этүү
кедергичи, тоскоолчу
калдык
үзүн-үзү талдоо, үзүнү баа берүү
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СамобытныйСамовластиеСамовластныйСамодержавиеСамодеятельностьСамодурСамодурствоСамокритикаСамокритичныйСамосознаниеСамосохранениеСамонадеянностьСамообеспеченностьСамообразованиеСамоокупаемостьСамоорганизацияСаморегулированиеСамостоятельностьСамоуправлениеСамоуправствоСамофинансированиеСанкцияСбор и регистрация
данныхСбор социологической
информации-

үзүнчүлүк, үл алдынча болуу, эч
кимге окшошпоо
чектелбеген бийлик, жеке
бийлүүчүлүк
жеке бийлүүчү, жеке бийликчил
падышалык жеке бийлик
үз демилгелүүлүк, үз демилгеси
менен иштүүчүлүк
оюна келгенди иштеген, үз
билгенин бербеген
үзүм билемдик,тоң моюн
үзүн-үзү сыноо
үзүн-үзү сындай билген
аң-сезим
үзүн сактоо, сактануу
жеңил ойлук
үзүн-үзү камсыздагандык
үз алдынча билим алгандык
үзүн актагандык
үз алдынча уюшулуу, түзүлүү
үзүн-үзү жүндүп алуу
үз алдынчалык
үз алдынча башкаруу
үзүм билемдик
үзүн-үзү каржылоо
макул болуу, жактыруу, кабылдоо,
жаза чара
маалыматтарды чогултуу жана
каттоо
социологиялык маалыматтарды
чогултуу

УвлечениеУвольнениеУвольнение с работыУгнетениеУгнетенныйУговорУгодливыйУгождениеУголовная
ответственностьУголовникУголовныйУголовный законУголовный кодексУголовнопроцессуальный кодексУголовный процессУгрозаУдарникУдарная бригадаУдачаУдачливостьУдачливыйУдачныйУдержаниеУдивлениеУдовлетворенность-

УдостоверениеУдостоверения факта92

кызыгуу, кумардануу, берилүү
бошоо, бошотуу, чыгаруу
жумуштан бошотуу
эзүү
эзилген
күндүрүү, эпке келтирүү, тил
алдыруу
күшүкүр, кошоматчы
жагынуу, күшүкүрлүнүү
жазык жоопкерчилиги
кылмышкер, күнүүкүр, жазыпкер
жазык, жазыктык
жазык мыйзамы
жазык кодекси
жазык-кириптер кодекси
жазык иш-аракети
коркунуч, дүмүк
эпкиндүү, алдыңкы
эпкиндүү бригада
жолу болуу, ийгилик
жолу ачыктык, акжолтойлук,
ийгиликтүүлүк
жолу ачык, жолдуу, ак жолтой
ийгиликтүү, табылгалуу, оңунан
чыккан
кармап калуу
таң калуу, таңдануу
канааттангандык, алымсынгандык,
ыраазылык
ырастама, тастыктама
болгон ишти ырастоо
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ТягостныйТягостьТягчайший-

кыйын, оор
оорчулук, кыйынчылык
эң кыйын, эң оор

Сведения о доходах и
имуществе
государственных
служащих-

У

СвержеиеСверхсрочный-

УбедительноУбедительныйУбеждениеУбежденныйУбытокУбыточностьУбыточныйУважаемыйУважениеУважительныйУважение
государственного
суверенитетаУведомлениеУвековечитьУвеличение
предложенияУвеличение спросаУвертливый УвещаниеУвиливание-

ишенерлик, ынанарлыктай,
ишендирерликтей
ишенерлик, ынанарлык
ишендирүү, ынандыруу, күзү
жетүү
ишенген, күзү жеткен
зыян
зыяндуулук, зыян келтиргендик
зыяндуу, пайдасыз, зыян
келтирерлик
кадырлуу, эл сыйлаган, урматтуу
кадыр, ардактоо, урматтоо
жүнү бар, негизи бар, негиздүү
мамлекеттик эгемендикти сыйлоо,
таануу
кабарлоо, билдирүү
түбүлүккү калтыруу
сунуштун күбүйүшү
сурамдын күбүйүшү
куу, амалкүй, айлакер
насыят айтуу, акыл айтуу, кеңеш
берүү
эптүүлүк менен кутулуу, ойт берип
кутулуу
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СверхурочныйСверхприбыльСветскийСветское государствоСвидетельствоСвидетельство о
достиженияхСвирепетьСвирепостьСвирепыйСвободаСвобода выбораСвобода
предпринимательстваСвобода торговлиСвободная конкуренцияСвободная экономикаСвободная
экономическая зонаСводкаСводные оценкиСговорСговорчивостьСговорчивыйСделкаСекретариат-

мамлекеттик кызматкерлердин
кирешеси менен мүлктүрү
туурасындагы маалымат
кулатуу, түшүрүү
мүүнүттүн тыш, мүүнүттүн
ашыкча
ченемден ашык,
үстүк пайда
динден тышкары
динден тышкаркы мамлекет
күбүлүк
жетишкендиктер туурасында
күбүлүк
ачуулануу, каардануу, жаалдануу
каардуулук, жаалдуулук
каардуу, жаалдуу
эркиндик, азаттык, боштондук
эркин тандоо
ишкерлик эркиндиги
соода эркиндиги
эркин атаандаштык
эркин экономика
эркин экономикалык аймак
жыйынтык маалымат
жыйынтыкталган баалар
күмүскү бүтүм (сүз байлашуу, куда
болуу)
элпектик, тилалчактык
элпек, тилалчак
бүтүм
секретариат
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Секвестр-

укуктун чектелиши, тыюу салуу

Семинар-

семинар, пикир алышуу,
тематикалык сабак
чектен чыккан окуя, укмуштуу
окуя
бүлүнүүгү, үзүнчүлүккү жасалган
аракет
турпатташ, катарлаш нерселер
сертификат, милдеттенме кагаз
сессия
Жогорку Кеңештин сессиясы
(отурумдары)
күч мекемелери ( түзүлүштүрү)
мамлекеттик символдор(белгилер)

СенсацияСепаратизмСерияСертификатСессияСессия Верховного
СоветаСиловые структурыСимволы
государственныеСинтез системыСистематизацияСистемаСистема защитных
государственных
секретовСистема управленияСистема образованияСистема управления
государственной
службойСистемный анализСистемный подходСитуацияСитуационный анализ-

тутумдун ширелиши
ыңгайлаштыруу, бирдейлештирүү,
тутумдаштыруу
тутум
мамлекеттик сырды коргоо тутуму
башкаруу тутуму
билим берүү тутуму
мамлекеттик кызматты башкаруу
тутуму
тутумдук талдоо
тутумдук мамиле
жагдай
жагдайды талдоо
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Трудовой договорТрудовая книжкаТрудовая миграция-

эмгек келишими
эмгек китепчеси
иш издеп жер которуу

Трудовой отпускТрудовое правоТрудовые ресурсыТрудовые спорыТрудоѐмкие работыТрудоспособностьТрудоспособное
население-

эмгек үргүүсү
эмгек укугу
эмгек күрүңгүсү
эмгектик талаштар
күп эмгек талап кылган иш
эмгекке жүндүмдүүлүк
калктын эмгекке жүндүмдүү
бүлүгү, эмгекке жарамдуу
калк
жумушка орношуу
эмгек
башкаруу эмгеги(түйшүгү)
эмгекчил, эмгекти сүйгүн
эмгекке жүндүмдүү, жарамдуу
эмгекчи, мээнеткеч, талыбас
эмгекчи
коркок, жүрүгү жок
коркоктук, жүрүксүздүк
коркок, жүрүксүз
арам тамак, жатып ичер, аяк
бошотоор
туюк абал, аргасыз абал
мокок, зээнсиз, аңкоо
зээнсиздик, мококтук, кем акылдык
аңкоо, акылсыз, зээнсиз
мелдеш
алсыздык, начардык,
дармансыздык
күйрүңдүк, менменсингендик
пайдасыз, натыйжасыз, бекер,
курулай, береке чыкпаган

ТрудоустройствоТрудТруд управленческийТрудолюбивыйТрудоспособныйТруженикТрусТрусливостьТрусливыйТунеядецТупикТупойТупость ТупоумныйТурнир ТщедушиеТщеславиеТщетный-
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ТоргпредствоТоржественностьТоржествоТоропливостьТоропливыйТоталитаризмТоталитарная системаТоталитарный режимТотальныйТравляТрагедияТрадиционная
экономическая системаТрадиционные
источники энергииТрадиционныйТрадицияТрайбализмТрамплинТраурТрафаретТребованиеТребовательностьТрестТретейский арбитражный
судТретейский судТретейское
разбирательствоТрибунТриумфТриумфальныйТриумфальное шествиеТрудовая дисциплина-

соода үкүлчүлүгү
салтанаттуулук
салтанат
шашкалактык, шашмалык
шашкалак, шашма
үзүмчүлдүк
үзүмчүл тутум
үзүмчүл бийлик
жалпылык, бир беткей
кодулоо, куугунтуктоо,
каранкүн, чоң кайгы
салттуу экономика тутуму
энергиянын салттуу булагы
салттуу
салт, адат
уруучулдук
кийинки кадам үчүн таканч,
секирик
аза күтүү, аза
күндүм, эски адат, эски ой
талап, талап кылуу, суроо
талап кылгыч, катуулук, бекемдик
трест, (ыңгайлашкан, бир жактуу
бирикме)
бейтарап арбитраж соту
бейтарап сот
бейтарап териштирүү
чечен, оозунда сүзү бар киши
чоң ийгилик, чоң жетишкендик
салтанаттуу, майрамдык
салтанаттуу жүрүш
эмгек тартиби
106

СкандалСкандалистСкачкообразноСкачкообразныйСкептикСклонностьСконцентрироватьСконцентрироватьсяСкопидомСкопидомствоСкорыйСкорая помощьСкромностьСкромныйСкрупулезныйСкрытныйСкрягаСкрытая безработицаСкрытое перенаселениеСкладочный капиталСлабоволиеСлабовольныйСлабодушныйСлавословиеСладкоречивыйСлаженный-

чатак, жаңжал
чатак киши, жаңжалдуу киши
кылкасыз, бирдей эмес, секирме
кылка эмес, секирмелүү
шекчил, ишенбеген
шык, ынтаа, кунт
топтоо, чогултуу, жыйноо
топтолуу, топтошуу, чогула коюу
зыкым, колу ачык эмес
зыкымдык, колу ачык эместик
тез, бат, ылдам
тез жардам
токтоолук, оор басырыктык
оор басырык, токтоо
үтү кылдат, эң тыкан
ачык эмес, түнт
сараң, битир
күмүскү жумушсуздук
калктын күмүскү күбүйүшү
кампада жаткан байлык
мүнүзү боштук, кайраты жоктук
кайраты жок, бошоң, ыкшоо
кайратсыз, оома, күнүлчүүк
ыгы жок мактоо, обу жок мактоо
бал тилдүү, май сүйкүп сүйлүгүн
ордуна келтирилген,
ыкташтырылган

Слаженность-

жүнгү салынгандык, эпке
келтирилгендик, орду-ордуна
коюлгандык
тергүүчү
натыйжа, тыянак
биригүү, кошулуу,аралашуу,
туташуу

СледовательСледствиеСлияние-
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СлужакаСлужбаСлужба управления
персоналомСлужебная тайнаСлужебное
расследованиеСлужебный ростСлужащийСлужба занятостиСлужба мониторингаСлужебная запискаСлужебная обязанностьСлужебный подлогСметливостьСмешанная
собственностьСмешанная экономикаСмещениеСмутьянСмышленныйСмятениеСнабжениеСнижениеСнизходительностьСнисхождениеСноровкаСношениеСоавторСобственность-

ишти берилип иштеген киши,
тажрыйбалуу киши
кызмат, иш
кызматчыларды башкаруу иши
кызматтык сыр
кызматтык изилдүү
кызматтан жогорулоо
кызматкер
ишке орноштуруу кызматы
мониторинг кызматы
кызматтык кат
кызматтык милдет
кызматтык будамай
тапкычтык, сезгичтик, зиректик
аралаш менчик
аралаш экономика
кызматтан түшүрүү, кызматынан
кетирүү
куйту киши, чырдуу киши
зээндүү, акылдуу
дүрбүлүң, будуң-чаң, абдыроо
жабдуу, камсыздоо
түмүндүү, азаюу, арзандоо
ырай кылуучулук, күңүлгү кароо,
ылымсыроо
кечирим, мээрим, мейирманчылык
эптүүлук, ийкем
катташ, байланыш
авторлош, кошо жазышкан
менчик
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ТипТиповой договорТиповой документТиповой проектТиражТитулТитульный листТипизация процесса
управленияТоварТовариществоТоварищество с
ограниченной
ответственностьюТоварная биржаТоварная маркаТоварные знакиТоварный рынокТожденственностьТолерантностьТолкованиеТолкование норм праваТолковательТолковыйТоптаниеТоргово-промышленная
палатаТоргпред-

тип, түр, бирдейлик
типтүү келишим, күндүм келишим,
бирдей келишим
типтүү документ, бирдей документ
бирдей долбоор
даана, нуска
наам, китептин аты жазылган бет
титул барагы, бетачар барак

башкаруунун жүрүшүн
ыкташтыруу
товар
шериктештик. Жолдоштук
жоопкерчилиги чектелген
шериктештик
товарлар сыртбазары
товардын түрү (маркасы, тамгасы)
товардын белгилери
товар базары
окшоштук, так үзүндүйлүк,
бирдейлик, кебетелештик
айкүлдүк, түтүмдүүлүк,
чыдамдуулук
түшүндүрүү, түшүнүк берүү
укук ченемин түшүндүрүү
түшүнүк берүүчү, түшүндүрүүчү
акылдуу, зээндүү, жүндүмдүү,
түшүнүктүү
бир жерден жылбоо, бир орундан
жылбоо, тебелүү, тепсүү
соода-үнүржай палатасы
соода үкүлү
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ТвердыняТворчествоТворческая деятельностьТворческое мышлениеТекучестьТекучесть рабочей силыТелемостТелохранительТенденцияТендер (конкурс
проектов)Тендерная
документацияТендер«Теневая экономика»«Теневой бизнес»ТеорияТеория неолиберализмаТеория рыночной
экономикиТеория управления
производствомТерминТерриториальное
верховенствоТеррорТерроризмТерриториальное
управлениеТестированиеТехника безопасностиТехника управленияТехнология управленияТечение-

чеп, сепил, тирек, жүлүк
чыгармачылык
чыгармачылык ишмердик
чыгармачылык ой жүгүртүү
алмашып туруучулук, туруксуздук
жумушчу күчүнүн туруксуздугу
телекүпүрү, теле аркылуу пикир
алышуу
жансакчы
мүнүздүү багыт, кынык багыт
тандама (долбоорлор сынагы)
тандамалык документтер
тандама, тандам
«күмүскү экономика»
«күмүскү бизнес»
ойтуюм, кыял туундусу, ой чабыты
жаңыкелишүүчүлүктүн ойтуюму
базар экономикасынын ойтуюму
үндүрүштү башкаруу ойтуюму
термин
аймактык үстүмчүлүк
зордук, зомбулук, коркутупүркүтүү
зомбулук, баскындык
аймактык башкармалык
тест сынагы
коопсуздук техникасы
башкаруу жолу
башкаруунун жол-жобосу
агым, багыт
104

Собственность
иностранных
предприятийСобеседованиеСобраниеСобственность
государственнаяСобытиеСоветСоветникСовершенствование
государственной
службыСовет по
государственной службеСовет ЕвропыСовещаниеСовещательныйСовещательный голосСовещательный органСовместимостьСовместитьСовместное
предпринимательствоСовместное
предприятиеСовмещение профессийСовокупностьСовокупный годовой
доходСовокупные издержкиСовокупный доход
семьи-

чет элдик ишканалардын менчиги
аңгемелешүү
чогулуш, жыйын
мамлекеттин менчиги
окуя, болгон иш
Кеңеш
кеңешчи
мамлекеттик кызматты үркүндүтүү
мамлекеттик кызмат боюнча
Кеңеш
Европа Кеңеши
кеңешме, акылдашуу, кеңешүү
кеңеш берүүчү
кеңеш берүүчү добуш
кеңеш берүүчү орган
батышкычтык, сыйышкычтык
батыштыруу, сыйыштыруу, бирге
алып баруу
шериктеш ишкердик
шериктеш ишкана
кесиптерди айкалыштыруу
жыйынды, биргелик
жылдык жыйынды киреше
жыйынды чыгымдар
үй-бүлүнүн жыйынды кирешеси
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СогласованиеСоглашениеСодокладСодружество
Независимых государств-

макулдашуу, бир жыйынтыкка
келүү
макулдашма
кошумча доклад (кошумча
баяндама)

СопричастностьСопровождениеСоратникСословие-

күз карандысыз үлкүлүрдүн
биримдиги
билдирүү
ээлеген кызмат ордуна
шайкештиги
маалыматтардын
салыштырмалуулугу
салыштырмалуу баалар
чектеш, туташ
каршылык, каршылык күрсүтүү,
каршы туруу
биргелик, бирге катышкандык
бирге баруу, узатуу, кошо жүрүү
шакирт, жолдоочу
социалдык топ, катмар, тек

Состав-

курам

Составить
постановлениеСостояниеСостраданиеСотрудничествоСоциальная
напряженностьСоциальный отпускСоциальная политикаСоциальная революцияСоциальная психология-

токтом жазуу

СообщениеСоответствие
занимаемой должностиСопоставимости данныхСопоставимые ценыСопредельныйСопротивление-

абал, мүлк, байлык
боорукердик, кайрымдуулук
кызматташуу,
социалдык чыңалуу
социалдык үргүү
социалдык саясат
социалдык ынкылап
социалдык психология
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Т
ТаблицаТаблица затрат и
результатовТавтологияТаинственныйТайнаТайна государственнаяТайна служебнаяТактикаТактическийТактичноТактичностьТактичныйТалантТалантливыйТалисманТаможенникТаможенная декларацияТаможенный осмотрТаможенная пошлинаТаможенный барьерТаможняТандемТандем двоихТарифТарифная ставкаТвердая валютаТвердость-

жадыбал, тизме
чыгымдар менен натыйжалар
тизмеси
кайталама сүз, маңыздык
сырдуу, жашырын
жашырын сыр
мамлекеттик жашырын сыр
кызматтык жашырын сыр
ыкма, жол, жетишүү ыкмасы,
ойлонулган мерчемдик ык
ыкмалуу, жыйынтыктуу жол
сылыктык менен
адептүүлүк, сылыктык
адептүү, сылык
талант, жүндүмдүүлүк
таланттуу, жүндүмдүү
тумар, тилсим
бажы кызматчысы
бажы айкындамасы (декларация)
бажы кароосу
бажы алымы
бажы тосмосу
бажыкана
экилтик, коштом, эки адамдын
макулдашуусу, биригип иш алып
баруусу
экүүнүн коштому
түлүмбаа, негизнарк
түлүмчен
үтүмдүү валюта
бекемдик, катуулук, туруктуулук
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СубординацияСубъект праваСуверенностьСудимостьСудьбаСуетливыйСуждениеСумасбродствоСуматохаСуровостьСуровыйСутолокаСутяжникСухопарыйСущественныйСуществованиеСущностьСфабриковатьСфераСфера влиянияСфера услугСфера
функционированияСхемаСхема классификации
документовСходСъездСырьѐСыщикСюрприз-

кызматтык тепкичтер тартиби
укук ээси
эгемендүүлүк
соттолгондук
тагдыр
тынчы жок, жаны тынбаган
ой, пикир, түшүнүк
дүдүйлүк, жиндилик, кайсарлык
тополоң, чак-челекей, будуң-чаң
каардуулук, катуулук, катаңдык
каардуу, катуу, катаң
тыгылышуу, опур-топур
чыр, доочул, кыйкымчыл
арык, арыкчырай
маанилүү, олуттуу
жашоо, жан багуу, тиричилик
кылуу
негиз, маңыз, маани
калп нерсени ойлоп чыгаруу,
мыйзамсыз нерсени жасап алуу
чүйрү, айлана чүйрү
таасир берүү чүйрүсү
тейлүү чүйрүсү
иш-аракет чүйрүсү
түзүлүш чиймеси
документтерди топтоштуруу
тартиби
жыйылыш, жыйын
съезд, курултай
чийки азык, иштетилбеген азыктар
тыңчы, аңдуучу
күтүлбүгүн окуя, күтүлбүгүн
сыйлык
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Социальная
справедливостьСоциальное обеспечениеСоциальное равенствоСоциальное
регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные гарантии и
компенсации
государственных
служащихСоциальные выплатыСоциальные конфликтыСоциальный кризисСоциальный слойСоциология управленияСоциологическое
исследованиеСпециализация
производстваСпециализация труда в
аппарате управленияСпециалистСпециальностьСпециальное званиеСпециальная
государственная
должностьСпециальный классный
чинСправедливостьСправка-

социалдык акыйкаттык
социалдык камсыздоо
социалдык теңчилик
социалдык теске салуу
социалдык камсыздандыруу
мамлекеттик кызматкерлердин
социалдык кепилдиктери жана
компенсациялары
социалдык түлүмдүр
социалдык кагылыштар
социалдык каатчылык
социалдык катмар
башкаруунун социологиясы
социологиялык изилдүү
үндүрүштү адистештирүү
башкаруу аппаратында эмгекти
адистештирүү
адис
Адистик
атайын наам
мамлекеттик атайын кызмат
атайын класстык чен
акыйкаттык
маалымкат
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Справедливые условия
трудаСпрос и предложенияСпецификацияСпецификаСпособности Среднесписочная
численность персоналаСреднедушевой доходСредние слои обществаСредство массовой
информацииСрок давностиСрок окупаемостиСтабилизацияСтабильностьСтабильность
профессиональной
государственной
службыСтажСтаж государственной
службыСтаж по специальностиСтажерСтажировкаСтажировка за рубежомСтаж трудовойСтандартизацияСтандартСтатья газетная-

адилеттүү эмгек шарты
суроо жана сурам сунуш
толук тизим, үзгүчүлүктүү тизме
үзгүчүлүк, үзгүчү касиети
жүндүмдүүлүк, зээндүүлүк
кызматкерлердин орточо саны
жан башына бүлүнгүн орточо
киреше
коомдун орто катмарлары
массалык маалымат каражаттары
эскирүү мүүнүтү
актоо мүүнүтү
турукташтыруу
туруктуулук, орундуулук
мамлекеттик кесиптик кызматтын
туруктуулугу
иштеген жылдары
мамлекеттик кызматта иштеген
жылдары
адистиги боюнча иштеген
жылдары
үйрүнчүк, шакирт, сыноодон
үтүүчү киши
сыноодон үтүү учуру, сынак
мезгили
чет үлкүдүн үйрүнүп келүү
эмгек стажы, эмгектенген жылдары
үлгүлүштүрүү, үлчүмдүштүрүү
үлгүлүк үлчүм
гезит макаласы
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СтатистикаСтатистическая
отчѐтностьСтатистические методы
анализаСтатс-секретарьСтатусСтатус-квоСтатутСтенограммаСтепень централизацииСтильСтиль управленияСтимулированиеСтолицаСтратегическое
планированиеСтратегияСтрахованиеСтрессСтрой (общественный)СтруктураСтруктура производстваСтруктура системыСтруктурная единицаСтруктурный анализСтруктурное
подразделениеСтруктурные измененияСтруктурный кризисСтруктурный рискСтупени управления-

санак, санактоо, эсепке алуу
санактык тактама берүү
талдоонун санактык усулдугу
статс-катчы
статус, укук аныктамасы,
статус-кво, укук аныктыгы
мыйзам, жобо, устав
сүзмү-сүз жазуу, толук жазуу,
болгонун болгондой жазуу
борборлоштуруу деңгели
ыкма, жол, стиль
башкаруу ыкмасы
дем берүү, түрткү болуу
борбор
келечектүү мерчемдүү
түпкү максат, келечектүү ойлор
камсыздандыруу
стресс, чүнчүү, дал болуу,
алапайын таппай калуу
түзүлүш (коомдук)
түзүм
үндүрүштүн түзүмү
тутумдун түзүмү
түзүмдүк бирдик
түзүмдүк талдоо
түзүмдүк бүлүмчү
түзүмдүк үзгүрүүлүр
түзүмдүк каатчылык
түзүм тобокели
башкаруу тепкичтери
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ЧистоплотностьЧистоплотныйЧистосердечноЧистосердечностьЧистосердечныйЧистые налогиЧистый доходЧистый объем экспортаЧрезвычайный посолЧрезвычайное
положениеЧрезвычайная ситуацияЧувствоЧувствительность
системы-

тазалык, тазалык үнүкүт
таза киши
чын жүрүктүн, ак ниети менен
ак ниеттүүлүк, арамы жоктук
ак ниеттүү, чын дилдүү, арамсыз
таза салыктар
накта киреше
тышка чыгаруунун таза күлүмү
ыйгарым укуктуу элчи
чукул абал

ЧуткоЧуткость-

сак, сергек
сактык, сезгичтик

чукул шарт
сезим, туюм
тутумдун сезгичтиги

Ш
ШаловливостьШаловливыйШалопайШансШантажШаромыгаШатаниеШероховатостьШеф ШефствоШирмаШкала-

132

тентектик, шоктук
тентек, шок
бекерчи, куучирен
мүмкүндүк
коркутуп-үркүтүү
алдамчы, алдым-жуттум
тайсалдоочулук, урунуп- беринүү
биртекши эмес, одуракайлык
башчы
сүрүүнчүлүк, жүлүп-таѐчулук
тосмо, күшүгү,
күрсүтмү үлчүмдүр
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Шкала личных
предпочтенийШкала общественных
предпочтенийШоковая терапияШпионШтандартШтатШтатная должностьШтатное расписаниеШтрафШтурмовщина-

ШумливыйШумныйШуцстрый-

үздүк үлчүмдүн оңтою, үтүмдүүсү
коомдук үлчүмдүн оңтойлуу
мерчеми
күтүүсүз амал
тыңчы, душман тыңчысы
белги туу
кызмат орундары
белгилүү кызмат оруну
кызмат тизмеги
жазапул
шашып-бушуп бүтүрүү, чаңбудунга салуу
чуулгандуу, чуулуу, тынчы жок
чуулгандуу, тынчы жок
шамдагай, чыйрак, эптүү

Щ

ЩадитьЩеголеватость
ЩеголеватыйЩедрыйЩепетильностьЩепетильный-

боор оору, ырайым кылуу
сылаңкороздук, куучирендик
сылаңкороз, кооздонуп кийинген
март, жоомарт, берешен
үтү тактык, үтү тыкандык, ашыра
сыпайылык
үтү так, үтү тыкан, ашыра сыпайы
калкан

Щит-
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Э
ЭволюцияЭйфорияЭкзаменЭкземплярЭкологическая политикаЭкологическая
ситуацияЭкологический кризисЭкологическое
движениеЭкологияЭкономикаЭкономика
народонаселенияЭкономика
природопользованияЭкономическая
депрессияЭкономическая модельЭкономическая наукаЭкономический
прибыльЭкономическая системаЭкономическая
эффективностьЭкономический анализЭкономический законЭкономический кризис-
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үз жолу менен үнүгүү
шаткүңүл, күтүрүңкү күңүл
сынак
нуска, даана
экология саясаты
экологиялык ахыбал
экологиялык каатчылык
экологиялык кыймыл
айлана-чүйрүнү үйрүнүүчү илим,
экология
экономика, үнүмдүү
калайык-калк экономикасы
жаратылышты пайдалануу
экономикасы
экономикалын түмүндүшү
экономикалык тариз (үлгү)
экономика илими
экономикалык пайда
экономикалык тутум
экономикалык натыйжалуулук
экономикалык талдоо
экономика мыйзамы
экономикалык кургуй (каатчылык)
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Экономический
либерализмЭкономический оборотЭкономическое
предвидениеЭкономичностьЭкономический ущербЭкономический
экспериментЭкономический эффектЭкспансияЭкспериментЭкспертЭкспертизаЭкспертная комиссияЭкспортЭкспорт рабочей силыЭкспортная политикаЭкспортная сделкаЭкспресс-информацияЭкстрадицияЭкстремальные
ситуацииЭкстремизмЭластичностьЭластичность
предложенияЭластичность спросаЭлемент системыЭлементарный-

экономикалык келишүүчүлүк
экономикалык жүгүртүм
экономикалык алдын- ала
күрүүчүлүк
үнүмдүүлүк
экономикалык зыян
экономикалык тажрыйба
экономикалык таасир
экспансия, кысым менен жер ээлүү
тажрыйба, иштеп күрүү, жасап
күрүү
баалоочу адис ( тыянактоочу)
баалама, тыянактама
баалоо, тастыктоо комиссиясы
тышка чыгаруу
жумушчу күчүн сыртка чыгаруу
тышка товар чыгаруу саясаты
тышка чыгаруу бүтүмү
шашылыш-маалымат
үткүрүп берүү
күтүүсүз кырдаалдар

ЮНЕСКО-организация
ООН по вопросам
просвещения, науки и
культурыЮридическая компанияЮридическая фирмаЮридические услугиЮридическая
конфликтологияЮридическая
обязанностьЮридическая
ответственностьЮридическое лицоЮридическое правоЮрисдикцияЮридиспруденция-

ЮНЕСКО-БУУнун билим, илим
жана маданият маселелери боюнча
уюму
юридикалык компания
юридикалык фирма
юридикалык тейлүүлүр
юридикалык кагылышуу илими
юридикалык милдеттенмелер
юридикалык жоопкерчилик
юридикалык жак
юридикалык укук
сотко тийешелүүлүк
юридикалык иштер
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экстремизм, кескин чара
күрүүчүлүк
ийкемдүүлүк, шыдырлык
сунуштун ийкемдүүлүгү
керектүүнүн ийкемдүүлүгү
тутумдун бүлүгү
жүнүкүй, баарыга түшүнүктүү
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ЭффективностьЭффективность
государственной
службыЭффективность
деятельностиЭффективность
конверсийЭффективность
национальной
экономикиЭффективность
общественного
производстваЭффективность политики
доходов-

Эффективность
распределения ресурсовЭффективность
управления
производствомЭффективныйЭффект-

натыйжалуулук, үзүрлүүлүк,
таасирдүүлүк

Электронные средства
массовой информации-

мамлекеттик кызматтын
таасирдүүлүгү
ишкердик натыйжалуулугу

ЭлитаЭмансипация-

үзгүртүүнүн натыйжасы
улуттук экономиканын
натыйжалуулугу
коомдук үндүрүштүн
натыйжалуулугу
киреше саясатынын
натыйжалуулугу

күрүңгүлүрдү бүлүштүрүүнүн
натыйжалуулугу
үндүрүштү башкаруунун
таасирдүүлүгү
натыйжалуу, таасирдүү
натыйжа, үзүр

Ю
Юбилей-

мүчүлтой

ЭмбаргоЭмблемаЭмиграцияЭмиссия ценных бумагЭнергичностьЭнергичныйЭнергияЭнергобезопасностьЭнергоѐмкийЭнтузиазмЭпохаЭраЭрудицияЭтикетЭтикеткаЭталонЭтапЭтикаЭтичныйЭтика государственного
служащегоЭтика управленияЭффектЭффектный-

массалык маалыматтын
электрондук каражаттары
түбүл, ак сүүк
азат кылуу, боштондук, кутулуу,
куткаруу, азаттык
тыюу салуу, токтотуп коюу
энбелги
жер оодаруу
баалуу кагаздарды чыгаруу
кайраттуулук, активдүүлүк,
жигердүүлүк, чечкиндүүлүк
кайраттуу,жигердүү,
чечкиндүү,
күжүрмүн, тырышчаак
күч, кубат
энергия коопсуздугу
күп күч-кубат талап кылуучу
кайрат, жигер
доор
заман, учур
акылгүй, чилистен
адеп тартиби, үзүн-үзү алып жүрүү
тартиби
энбелги
калып, даяр ченем, даяр бычым
мерчемдүү бүлүк, белгилүү мерчем
жүрүм-турум, адеп
адептүү, сылык
мамлекеттик кызматкердин жүрүмтурум адеби
башкаруу адеби
натыйжа, үзүр, таасир
кызыктырар, күзгү урунумдуу

Я

ЯбедаЯбедникЯбедничатьЯвлениеЯвныйЯвные издержкиЯдерная зимаЯзык государственныйЯзык официальныйЯзычествоЯмайское валютное соглашение-

ушак, чагым
ушакчы, чагымчы
ушактоо, чагуу, жамандоо
кубулуш, окуя, кµр‰н‰ш
ачык, ачыктан-ачык
даана чыгымдар, ачык
жоготуулар
µзµкт‰к кыш, ядролук аяз
мамлекеттик тил
расмий тил
бутпарастык
ямайка валюта келишими
жарманке
ачууланып, ачуу менен,
каарданып
ачуу, каар, кыжыр
ачуулуу, каардуу, кыжырлуу
кµрµгµчт‰к, кµз‰ ачыктык,
кереметтик
кµз‰ ачык, алдын ала
бил‰‰ч‰ адам
кµрµгµч, мурдатан бил‰‰ч‰

ЯрмаркаЯростноЯростьЯростныйЯсновидениеЯсновидецЯсновидящий-
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