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та регіональні студії» 

ВАРІАНТ №***** 
 

1. У якій битві греки, очолювані Мільтіадом, одержали перемогу над персами? 

а) Марафонська битва 

б) біля острова Саламін 

в) битва у Фермопільському проході 

г) битва при Платеях 

 

2. Основним завданням дипломатії періоду розпаду Римської імперії було: 

а) оборона кордонів від нападу сусідніх держав 

б) розширення південних кордонів імперії 

в) завоювання варварських племен 

г) правильна відповідь не зазначена 

 

3. Урочистий, пишний і багатий церемоніал був характерний для дипломатичного 

мистецтва: 

а) Західної Римської імперії 

б) варварських держав 

в) Візантії 

г) Стародавньої Греції 

 

4. В період політичної роздробленості активно проводила дипломатичну діяльність 

така авторитетна сила, як: 

а) католицька церква 

б) Священна Римська імперія германців 

в) монархи європейських держав 

г) правителі східних держав 

 

5. Коли війська Чингізхана вперше вторглися на землі Русі? 

а) 1232 р. 

б) 1223 р. 

в) 1323 р. 

г) 1236 р. 

 

6. Характерна риса дипломатії Людовика ХI… 

а) війна та збройні напади 

б) хитрість та інтриги 

в) укладання воєнних союзів 

г) усі відповіді є правильними 
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7. Хотинська битва відбулася в: 

а) вересні 1621 р. 

б) вересні 1612 р.  

в) жовтні 1622 р. 

г) січні 1627 р. 

 

8. Яку мету поставила перед собою Росія в кінці XVII - в першій чверті XVIII 

століття? 

а) вихід до Каспійського моря. 

б) оволодіння берегами Чорного і Азовського морів. 

в) вихід до Балтійського моря 

г) укладення мирних переговорів з Польщею. 

 

9. Зазначте, вчення кого відіграло важливу роль у формуванні стереотипів 

зовнішньополітичної поведінки Китаю: 

а) Лао Цзи 

б) Конфуцій 

в) Мао Цзе Дун 

г) Будда 

 

10.Полтавська битва відбулася: 

а) 1708 р. 

б) 1709 р. 

в) 1800 р. 

г) 1802 р. 

 

11. Яка із зазначених країн не брала участі у антифранцузькій коаліції 1798-1799 рр.: 

а) Росія 

б) Англія 

в) Туреччина 

г) Пруссія 

 

12. Що було приводом до франко-прусської війни: 

а) поганий сон прусського короля Вільгельма І в один із липневих днів 1870 р. 

б) відмова Франції в акредитації німецького посла 

в) «емська депеша» 

г) публічна образа Наполеона ІІІ прусським королем 

 

13. Яка із зазначених країн не входила до Троїстої згоди: 

а) Німеччина 

б) Іспанія 

в) Італія 

г) Австро-Угорщина 
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14. Австрія була захоплена Німеччиною у: 

а) 1936 р. 

б) 1938 р. 

в) 1939 р. 

г) 1940 р. 

 

15. Конфлікт між якими країнами дав привід до Другої Балканської війни: 

а) Румунією і Туреччиною 

б) Грецією і Туреччиною 

в) Сербією і Болгарією 

г) Болгарією і Грецією  

 

16. Найбільш гострими були суперечності між країнами, які привели до Першої 

світової війни: 

а) між Німеччиною і Францією 

б) між Німеччиною і Англією 

в) між Австро-Угорщиною і Росією 

г) між  Росією і Німеччиною 

 

17. Яка із зазначених країн досягла незалежності мирним шляхом: 

а) Бразилія 

б) Аргентина 

в) Венесуела 

г) Чилі 

 

18. Назвіть ім'я останнього французького короля: 

а) Людовик ХVIII 

б) Карл Х 

в) Луї-Філіп І 

г) Наполеон ІІІ 

 

19. Яка з держав, здійснюючи експансію до Латинської Америки, опиралася на 

«доктрину Монро»: 

а) США 

б) Англія 

в) Франція 

г) Канада 

 

20. Фінляндія була приєднана до Росії внаслідок війни: 

а) 1804-1813 рр. 

б) 1805-1807 рр. 

в) 1808-1809 рр. 

г) 1806-1812 рр. 
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21. Федеральний уряд Австрії проголосив нейтралітет у:  

а) 1947 р. 

б) 1950 р. 

в) 1952 р. 

г) 1955 р. 
 

22. Із зазначених у переліку країн план Маршалла не прийняла:  

а) Західна Німеччини 

б) Франція 

в) Польща 

г) Нідерланди 
 

23. Блок НАТО було створено у:  

а) 1947 р. 

б) 1948 р. 

в) 1949 р. 

г) 1950 р. 
 

24. Першим канцлером ФРН був:  

а) К. Аденауер 

б) В. Брандт 

в) Л. Ерхард 

г) Г. Коль 
 

25. Назва «операції ООН з підтримання миру» остаточно утвердилася у:  

а) 1950 р,  

б) 1956 р. 

в) 1962 р. 

г) 1965 р. 
 

26. Американська зовнішньополітична доктрина «масованої відплати» було замінено 

на доктрину «гнучкого реагування» або «дозованого використання сили» за час 

правління президента: 

а) Ейзенхауера 

б) Кеннеді 

в) Джонсона 

г) Ніксона 
 

27. Римський договір, який заснував єдине Європейське економічне співтовариство, 

був підписаний у:  

а) 1953 р. 

б) 1955 р. 

в) 1957 р. 

г) 1959 р. 
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28. «Нова східна політика ФРН» була здійснена за час правління канцлера:  

а) В. Брандта 

б) Л. Ерхарда  

в) Г. Кізінгера 

г) Г. Коля 
 

29. Курс Франції на обмеження впливу США у Західній Європі започаткував:  

а) де Голль  

б) Помпіду 

в) д’Естен  

г) Міттеран 
 

30. Конвенція про заборону розробки, виробництва і нагромадження запасів 

бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення був підписаний у: 

а) 1971 р. 

б) 1972 р.  

в) 1973 р. 

г) 1974 р. 

 


