аболиционизм

абсолютизм

автаркия

автократия

автономия

Абсолютизм

Автаркія

Автократія

Автономія

авторитаризм

агрессия

анархизм

аннексия

ассоциация

ассимиляция

блок

Авторитаризм

Агресія

Анархізм

Анексія

Асоціація

Асиміляція

Блок

blok (фр.)

assimilatio (лат.)

associatio (лат.)

аnnехіо (лат.)

аnаrhіа (грец.)

agressio (лат.)

auktoritas (лат.)

autonomia (грец.)

autos, сгаіоз (грец.)

autorkeia (лат.)

absolutos (лат.)

abolitio (лат.)

згода, об’єднання

уподібнення, зіставлення

сполучення, з’єднання

привласнення

безвладдя

усі види та форми незаконного, з погляду ООН, збройного
нападу та застосування сили однією державою чи групою
держав проти суверенітету, територіальної недоторканості
чи політичної незалежності країн

вплив, влада, наказ

самоврядування

форма правління одної особи

самозадоволення

безумовний, необмежений

скасування, знищення

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КУРСУ
“ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ”

Аболіціонізм
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баллотирование

бойкот

бонапартизм

брифинг

бюрократия

война

вето

волюнтаризм

вотум

гегемония

глобализм

глобализация

декларация

делегат

демагогия

демократия

Балотування

Бойкот

Бонапартизм

Брифінг

Бюрократія

Війна

Вето

Волюнтаризм

Вотум

Гегемонія

Глобалізм

Глобалізація

Декларація

Делегат

Демагогія

Демократія
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demos, cratos (rp.)

demos, ago (грец.)

delegatus (лат.)

declare (лат.)

globalition (фр.)

global (фр.)

hegemonia (грец.)

votum (лат.)

voluntas (лат.)

veto (лат.)

guerre (фр.)

bureau (фр.)

briefing (англ.)

Наполеон
Бонапарт (особа.)

boycot (англ.)

balator (іт.)

народ, влада, народовладдя

народ веду

посланець

заявляю, сповіщаю

загальноцивілізаційний процес, який справляє вплив на
політичні та інші сфери людського життя

загальний, всесвітній

провідна роль, керівництво, панування

спільна думка, бажання, воля

залежний від волі

заборона

збройна боротьба між державами або етнічними групами,
крайній ступінь політичної боротьби

бюро, канцелярія

інформаційна нарада

сильна, особиста, диктаторська влада

спосіб політичної боротьби

обирати кулями, вибори колегіального органу

денонсация

депортация

депутат

деспотизм

диктатура

дипломатия

дискриминация

диффамация

доминион

внешняя
политика

импичмент

иммунитет

инаугурация

кворум

коалиция

Денонсація

Депортація

Депутат

Деспотизм

Диктатура

Дипломатія

Дискримінація

Дифамація

Домініон

Зовнішня
політика

Імпічмент

Імунітет

Інаугурація

Кворум

Коаліція
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володіння, влада

розголошувати, позбавляти доброго імені, ганьбити

розрізняю, розділяю

аркуш, складений навпіл, діяльність урядовців з іншими
державами, управління міжнародними відносинами шляхом
переговорів

диктую, наказую

необмежена влада

визначений, посланий

вигнання, вислання

повідомляти, розривати

coalitio (лат.)

quorum praesentia
sufficit (лат.)

inauguro (лат.)

imunitat (лат.)

empeachment (лат.)

союз

чиєї присутності достатньо

урочисте введення на посаду, посвячення

звільнення, свобода

осуд, звинувачення

politique étrangère (фр.) загальний курс держави в міжнародних справах, який
регулює взаємовідносини з іншими державами у
відповідності з потребами внутрішньої політики

dominium (лат.)

diffamare (лат.)

discriminatio(лат.)

diplomatie (лат.)

dicto (лат.)

despoteia (грец.)

deputatus (лат.)

deportatio (лат.)

denonser (фр.)

коммюнике

конвенция

консенсус

консерватизм

конформизм

кооптация

легальный

либерализм

лобби

лояльность

мажоритарный

международные
отношения

международная
политика

Комюніке

Конвенція

Консенсус

Консерватизм

Конформізм

Кооптація

Легальний

Лібералізм

Лобі

Лояльність

Мажоритарний

Міжнародні
відносини

Міжнародна
політика
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politique exterieure
(фр.)

relations
extérieures (фр.)

majoritaire (фр.)

loual (фр., англ.)

Іоbbу(англ.)

liberalis (лат.)

legalis (лат.)

cooptatio (лат.)

conformis (лат.)

conservare (лат.)

consequent (лат.)

conventional

kommunicio (лат.)

політична діяльність суб’єктів міжнародного права,
пов’язана з забезпеченням загальної безпеки, охорони
навколишнього середовища, подолання відсталості, злиднів,
голоду, хвороб

система економічних, політичних, соціальних,
дипломатичних, правових, військових та культурних
зв’язків і взаємодій, що виникають між суб’єктами
світового співтовариства

більшість, порядок проведення виборів

вірний, чесний, відданий

прийомна, кулуари

вільний, незалежний

законний, визнаний

дообрання, призначення

подібний, відповідний

зберігаю, охороняю

послідовний

договір, угода

повідомляю

международный
конфликт

международная
безопасность

международный
терроризм

митинг

модус вивенди

мораторий

муниципалитет

национальный
интерес

национальная
безопасность

нейтралитет

номинация

обструкция

Міжнародний
конфлікт

Міжнародна
безпека

Міжнародний
тероризм

Мітинг

Модус вівенді

Мораторій

Муніципалітет

Національний
інтерес

Національна
безпека

Нейтралітет

Номінація

Обструкція
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крайнє загострення суперечностей сторін, пов’язане із
відмінностями їхнього становища, різницею політичних,
економічних інтересів

obstrucio (лат.)

noміnаtіо(лат.)

neutralis (лат.)

sûreté national (фр.)

intérêt national (фр.)

municipium (лат.)

moratorius (лат.)

modus vivendi (лат.)

meeting (англ.)

terrorisme
international (фр.)

перешкода

називання найменування

нічийний

стан захищеності життєво важливих інтересів особистості,
суспільства, держав від зовнішніх та внутрішніх негараздів

усвідомлення та фіксація у діяльності лідерів провідних
потреб національної держави

муніципія, місто з правом самоврядування

такий, що затримує, уповільнює

спосіб життя

масові збори

форма політичного екстремізму, застосування
найжорстокіших методів насилля, включаючи і фізичне
знищення людей для досягнення певних цілей у
міжнародних відносинах

sûreté de les Etats (фр.) це такий стан міжнародних відносин, який забезпечує
стабільність розвитку, суверенітет та незалежність усіх
суб’єктів міжнародного співтовариства

conflictus
international (фр.)

оккупация

олигархия

оппозиция

остракизм

охлократия

парафирование

пацифизм

петиция

Окупація

Олігархія

Опозиція

Остракізм

Охлократія

Парафування

Пацифізм

Петиція

плебисцит

плутократия

плюрализм

популизм

президиум

прерогативы

преференции

Плебісцит

Плутократія

Плюралізм

Популізм

Президіум

Прерогативи

Преференції

62
рraefero (лат.)

prerogatives (лат.)

presidio (лат.)

populus (лат.)

pluralis (лат.)

plutos (лат.)

plebiscitum (лат.)

petitio (лат.)

pasificus (лат.)

parapher (фр.)

ochlos, cratos (грец.)

ostarcon (грец.)

oppositio (лат.)

oligarchia (грец.)

occupatio (лат.)

віддати перевагу, наприклад, у міжнародних договорах

перевага, виключне право

сидіти попереду, голосувати

народ, загравання з населенням, щоб здобути голоси
виборців

множинний

бог багатства, панування багатіїв

простий люд, рішення, всезагальне опитування громадян

прохання, письмове колективне звернення до органу
державної влади

той, що умиротворяє, міжнародний рух

приписую, вписую, попереднє підписання міжнародного
документу

натовп, влада, влада натовпу

черепок, процедура вилучення когось із складу спільності

протиставлення

влада небагатьох

загарбання, оволодіння

пролонгация

протокол

процедура

путч

ратификация

революция

регламент

Пролонгація

Протокол

Процедура

Путч

Ратифікація

Революція

Регламент

репатриация

референдум

ротация

Репатріація

Референдум

Ротація
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корінні, глибокі якісні зміни в розвитку певних явищ
суспільства, засобів виробництва, різних галузей знань

затверджений

відтворення звуку запалювання сірника, державний
переворот або його спроба

просуваюсь, проходжу, порядок проведення якихось заходів

перший (аркуш), запис промов, рішень, одна з назв
міжнародного договору

продовжую, продовження терміну дії договору, угоди

rotatio (лат.)

referendum (лат.)

repatriatio (лат.)

обертання, змінюваність політичних сил або осіб

те, що має бути повідомлене, всенародне голосування

повернення на Батьківщину

reglament, regula (лат.) правило, регулювання якоїсь дії, порядок

revolutіо (лат.)

ratus (фр., лат.)

putsch (лат.)

procedure (нім.)

protokollon (лат.)

prolongo (rpeц.)

