
 

Тестування для вступу на спеціальність 

7.03020101/ 8.03020101 «Міжнародні відносини» 

 

1. Авторами Ель-Амарнського листування були правителі: а) Стародавнього 

Єгипту, б) Стародавньої Індії, в) Вавилонські, г) Персії. 

2. Апокрисіарій – це: а) дипломатичний представник Візантії; б) дипломатичний 

представник Римського папи у Константинополі; в) посол у варварських державах; 

г) усі відповіді правильні. 

3. В якому році Річ Посполита припинила своє існування: а) 1772 р., б) 1783 р., 

в) 1793 р., г) 1795 р., д) 1799 р. 

4. Визначте найголовнішу подію 60-х – початку 70-х рр. ХІХ ст.: а) 

громадянська війна в США, б) національне об’єднання Пруссії та Італії, в) 

економічне посилення Пруссії, г) франко-прусська війна 1870-1871 рр. 

5. “Священний союз” існував у: а) 1815-1822 рр., б) 1818-1840 рр., в) 1821-

1841 рр., г) 1815 – кінець 40-х рр. ХІХ ст. 

6. Визначте головний чинник, який привів до виникнення східного питання: а) 

криза Османської імперії, б) зростання національно-визвольного руху в Турецькій 

імперії, в) посилення колоніальної експансії європейських держав на Близькому 

Сході, г) прагнення Росії до оволодіння протоками і Константинополем. 

7. Держава, з якою Росія мала найбільш напружені відносини у середині 70-х 

рр. ХІХ ст.: а) Австро-Угорщина, б) Німеччина, в) Англія, г) Туреччина. 

8. Вкажіть на головну передумову загострення англо-німецьких 

суперечностей: а) занепокоєність у посиленні Німеччини; б) небезпека для Англії 

німецької торгової конкуренції; в) колоніальна політика Німеччини; г) прагнення 

Німеччини до переділу світу. 

9. Першою країною Сходу, яка встановила дипломатичні відносини з 

радянською Росією у 1919-1920 рр. була: а) Афганістан, б) Іран, в) Туреччина, г) 

Монголія, д) Китай. 

10. Визначте основний геополітичний наслідок Другої світової війни: а) перехід 

світу від багатополярності до біполярності; б) зростання міжнародного авторитету 

СРСР; в) перетворення США на найсильнішу державу світу; г) початок руйнування 

світової колоніальної системи та активізація національно-визвольного руху. 

11. З перелічених країн першою проголосила незалежність: а) Йорданія, б) 

В’єтнам, в) Індонезія, г) Філіппіни. 

12. Операція ООН в Конго відбулася у: а) 1960 р., б) 1961 р., в) 1962 р., г) 1963 р. 

13. Антисоціалістичне повстання в Угорщині відбулося у: а) 1953 р., б) 1955 р., в) 

1956 р., г) 1957 р. 

 


