


ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Приклад вступного випробування для вступу на 5 рік навчання на

спеціальність «Міжнародні відносини»

ВАРІАНТ ****
1. Перший відомий в історії міжнародний договір було укладено в: 
а) 1000 р. до н.е., 
б) 1296 р. до н.е., 
в) 1648 р. н.е., 
г) 1239 р. до н.е.
2. У ХVIII ст. загальноприйнятою мовою дипломатичних відносин була:
а) англійська, 
б) латинська, 
в) французька, 
г) німецька.
3. Визначте  напрямок  зовнішньої  політики  великих  держав  у  період

діяльності Священного союзу, який був приречений на невдачу: 
а) зіткнення загарбницьких інтересів, 
б) спроба відновити феодальний устрій в Європі, 
в) боротьба з національно-визвольними рухами, 
г) ставлення до революцій.
4. США підписали з Англією Версальський договір у:
 а) 1781 р., 
б) 1782 р., 
в) 1783 р., 
г) 1784 р.
5. Кримська (Східна) війна розпочалася з: 
а) вторгнення російських військ у Молдавію і Валахію,
б) Синопської битви, 
в) вторгнення союзних військ до Криму, 
г) облоги Севастополя.
6. Найбільш  видатним  англійським  дипломатом,  який  дотримувався

політики “блискучої ізоляції” був: 
а) Пальмерстон, б) Дербі, в) Дізраелі, г) Солсбері.
7. Приводом до іспано-американської війни стало: 
а) повстання проти іспанського володарювання на Кубі у 1895 р.;
б) відмова Іспанії продати Кубу США; 
в) вибух на американському крейсері “Мен” у Гавані.
8. Основним питанням болгаро-сербського договору 1912 р. було: 
а) дружба і взаємодопомога в разі нападу третьої держави на одну із договірних

сторін; б) взаємне вирішення територіальних питань обох країн; 
в) збройний виступ проти Туреччини і наступний поділ Македонії; 
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г) вирішення спірних питань підлягало арбітражу російського царя.
9. Антикомінтернівський пакт між Німеччиною і Японією було підписано у: 
а) 1935 р., 
б) 1936 р., 
в) 1937 р., 
г) 1938 р.
10. 19-30 жовтня 1943 р. у Москві відбулася конференція міністрів закордонних

справ СРСР, Англії і США. Найголовнішим питанням цієї конференції було: 
а) відкриття другого фронту в Північній Франції, 
б) продовження воєнних дій проти Німеччини до її повної капітуляції;
в) створення ООН, 
г)  зміцнення  єдності  й  співробітництва  держав  як  під  час  війни,  так  і  після  її

закінчення, д) про післявоєнний устрій Німеччини.
11. Визначте основний чинник розпаду колоніальних імперій: 
а) поразка у Другій світовій війні Німеччини, Італії та Японії й утрата ними своїх

колоніальних володінь, 
б) значне ослаблення колоніальних імперій Великобританії, Франції, Голландії та

Бельгії, 
в)  розвиток  національно-визвольного  руху,  підвищення  національної

самосвідомості, економічне зростання в колоніях під час другої світової війни, 
г) здобуття деякими колоніями, безпосередньо втягнутими в другу світову війну,

досвіду збройної боротьби.
12. Найгострішим питанням зустрічі М.Хрущова і Д.Кеннеді у Відні 3-4 червня

1961 р. було: 
а) німецьке мирне врегулювання, 
б) заборона ядерних випробувань, 
в) питання Західного Берліна, 
г) двосторонні відносини.
13. Останньою країною Африки, яка здобула незалежність була: 
а) Кенія, б) Замбія, в) Намібія, г) Зімбабве.
14. Кого з керівників Угорщини називали “угорським Сталіним”: 
а) Б.Куна, 
б) М.Ракоші, 
в) І.Надя, 
г) Я.Кадара.
15. Основою японської зовнішньої політики у перші повоєнні роки стала: 
а) “доктрина Йосіда”, 
б) “доктрина Ніксона”, 
в) “доктрина Фукуда”.
16. Найголовніша проблема для країн АСЕАН: 
а) прискорення економічного зростання, 
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б) соціальний прогрес і культурний розвиток, в) безпека, 
г) сприяння встановленню миру й стабільності в Південно-Східній Азії.
17. Назвіть  основний  чинник,  який  свідчить  про  важливу  роль  Близького

Сходу в міжнародних відносинах: 
а) регіон знаходиться на перехресті важливих шляхів з Європи до Азії й Африки, 
б) регіон багатий на нафту,
в) регіон відзначається етнічною і політичною нестабільністю.
18. Визначте основну доктринальну засаду зовнішньої політики СРСР у 80-і

рр. ХХ ст.; 
а) комунізм – майбутнє всього людства, 
б) класова боротьба – рушійна сила історії, зокрема історії міжнародних відносин; 
в)  у  зовнішній  політиці  має  здійснюватися  ідея  пролетарського,  соціалістичного

інтернаціоналізму.
19. Проти  якого  методу  контролю  над  роззброєнням  виступав  СРСР  до

середини 80-х рр. ХХ ст.: 
а) з використанням супутників спостереження, 
б) проведення іноземних інспекцій, 
в) скликання спеціальних комісій.
20. “Хартія європейської безпеки” була прийнята на: 
а) Мадридському саміті ОБСЄ, 
б) Лісабонському саміті, 
в) Стамбульському саміті 
г) Женевський саміт
21. У 80-х рр. ХХ ст. головною формою миротворчої діяльності ООН було: 
а) превентивна дипломатія, 
б) підтримання миру і миробудівництво, 
в) операції з підтримання миру.
22. Ініціатором створення «Ліги Націй» був відомий політик: 
а) В.Ленін, б) О. Бісмарк, в) Вільсон, г) Т. Рузвельт.
23. Становлення класичної геополітики відбувалось: 
а) у 18 ст., 
б) в середині 20 ст., 
в) на межі 19 і 20 ст.,
г) на початку 19 ст.
24. Доповідь  Комісії  Шона  Макбрайда  "Багато  голосів  -  один  світ"  було

оприлюднено у:
а) 2000 р., 
б) 1980 р., 
в) 1990 р., 
г) 1995 р.
25. Хто з перелічених дослідників не є представником класичних теорій: 
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а) Д.Перкінс; б) Т.Мюрей; в) О.Шпенглер; г) Д.Фосдік.
26. Світ-системна теорія сформувалася у межах: 
а) класичних теорій міжнародних відносин; 
б) неокласичних теорій міжнародних відносин; 
в) модерністських міжнародно-політичних досліджень; 
г) постпозитивістських міжнародно-політичних досліджень.
27. Концепція «позитивного миру» сформована у традиціях: 
а) політичного реалізму; б) політичного ідеалізму; 
в) транснаціоналізму; г) марксизму.
28. В якому році було створено ГУАМ як регіональне міждержавне об’єднання:
а) 1995 р.; 
б) 1996 р.; 
в) 1997 р.; 
г) 1998 р.
29. У  якому  році  було  створено  Євразійське  економічне  співтовариство

(ЄврАзЕС): 
а) 2000 р.; 
б) 2001 р.; 
в) 2002 р.; 
г) 2003 р.
30. Якщо у запрошенні вказано «informal», то передбачається вдягти: 
а) фрак; 
б) смокінг; 
в) повсякденний одяг.

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


