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Як умовно називаєтьс я система міжнародних відносин, що сформувалась у XVII ст. ?
1. Віденська система
2. Ялтинсько – Потсдамсь ка
3. Вес тфальська
4. Версальсько – Вашингт онська
5. Берлінсь ка система
Авторство у винаході терміна «міжнародні відносини» належить:
1. Г. Гроцію
2. Дж. Бентаму
3. Н. Макіавеллі
4. Д. Рішельє
5. Дж. Локку
Визначте суб’єктів світової політики:
1. найбільші та найвпливовіші держави світу
2. національні уряди, громадські рухи, міжнародні організації, політичні лідери, клани
3. окремі держа ви незалежно від їх стат усу
4. неурядові організації, що відстоюють мир в усьому с віті
5. національні уряди та міжнародні організації
Позначте, с кла дником якої концепції є забезпечення балансу всіх зацікавлених сторін:
1. теорія трьох світів
2. політика "єдиного фронту"
3. концепція "багатополюсності"
4. концепція блага партнерів
5. концепція взаємодії
Вкажіть, що відповідно до концепції «комплексної державної міці» має першочергове значення
1. військовий потенціал держав
2. військовий, е кономічний, культурний потенціал держави
3. економічний потенціал держави
4. культурний потенціал держави
5. соціально – культурний потенціа л держави
Тридцятилітня війна тривала у період:
1. 1537 - 1567 рр.
2. 1618 - 1648 рр.
3. 1670 - 1700 рр.
4. 1700 - 1730 рр.
5. 1879 – 1909 рр.
Головним союзником Англії у міжнародних відносинах у 17-18 ст . були:
1. Голландія
2. Швеція
3. Австрійс ька Імперія
4. Португа лія
5. Росія
Скільки штатів США стали незалежними від Англії в результаті революції?
1. 15 штатів
2. 8 штатів
3. 13 штатів
4. 5 штатів
5. 50 штатів
Визначте наслідки війни за іс пансь ку спадщину:
1. Поява королівства Бе льгія
2. Об’єднання Савойї, П’ємонту та Сардинії у Сардинське королівство
3. Поява Португальського королівс тва
4. Об’єднання Іспанії з Португалією
5. Втрата Іспанією незалежності
Визначте назву війни, якої не було в XVII – XVIII ст.
1. Столітня війна
2. Війна за австрійський спадок
3. Війна за іспанський спадок
4. Тридцятилітня війна
5. Семилітня війна
На що була спрямована доктрина Монро?
1. На заборону втручання європе йс ьких країн у справи Західної півкулі
2. На підт римку політичних зв’язків між американською та англійською елітами
3. На підт римку повстань проти колоніальної залежності за хідних країн
4. На заборону встановлення додаткового митного збору з європейських товарів
Яка країна виграла війну за Польську спа дщину?
1. Росія
2. Франція
3. Австрія
4. Угорщина
5. Німеччина
Британія здобула панування на Північноамериканському континенті
1. Піс ля промислової революції
2. Внаслідок успішного суперництва з Францією на європейському континенті
3. В результат і успішної кампа нії серед місцевих жителів
4. Піс ля перемоги в Семирічній війні
5. Внаслідок торговель них угод
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Яка країна була найвпливовішою в європейських міжнародних відносинах в ІІ пол. XVII – І пол. XVII I ст. ?
1. Англія
2. Голландія
3. Пруссія
4. Франція
5. Росія
Яка країна виграла Північну війну 1700 – 1721 рр. та стала а ктивним учасником міжнародних відносин?
1. Англія
2. Швеція
3. Росія
4. Франція
Яка країна була розчленована ІІ пол. XVIII ст. і надовго зникла з політичної карти Європи?
1. Австрійс ька імперія
2. Річ Посполита
3. Німеччина
4. Росія
5. Османська імперія
Головним супротивником Росії на початку XVIII ст. виявилась:
1. Англія
2. Франція
3. Швеція
4. Австрія
5. Німеччина
Організатором всіх а нтифранцузських коаліцій була:
1. Англія
2. Баварія
3. Голландія
4. Австрія
5. Росія
Головною причиною наполеонівських війн є:
1. Бажання Англії знищити революційну Францію
2. Порушення Наполеоном європейської рівноваги у міжнародних відносинах
3. Бажанням Наполеона подолати революційні настрої
4. Прагненням Франції отримати нові колонії
5. Прагненням європейських монархів не допущення нових революцій
Яка країна ніколи не була союзником Наполеона?
1. Австрія
2. Англія
3. Пруссія
4. Росія
5. Іспанія
Яке зібрання за учас ті 260 представників від усіх європейських держав вирішува ло долю Франції після поразки Наполеона?
1. Берлінсь кий конгрес
2. Паризький конгрес
3. Лондонські збори
4. Віденський конгрес
5. Ж еневський конгрес
Німецький союз був утворений внаслідок:
1. Наполеонівських війн
2. Віденського конгресу
3. Повстання декабристів
4. Липневої революції
5. Австрійс ько – прусської війни
Яка держава не була в першій половині 19 століття державою - колонізатором?
1. Франція
2. Іспанія
3. Греція
4. Туреччина
5. Португа лія
Більшіс ть італійських держав перебували в першій половині ХІХ ст. під владою:
1. Австрії
2. Англії
3. Німеччини
4. Росії
5. Франції
Італо – австрійська війна 1848 - 1849 рр. була зумовлена :
1. Прагненням італійців отримати власні колонії
2. Прагненням італійсь ких держав здобути незалежність
3. Революційними подіями у Франції
4. Проголошенням незалежності США
5. Іта ло – авст рійським с уперництвом за геге монію в Європі
Вкажіть основну мет у ст ворення Свяще нного Союзу в 1815 р.
1. Розподіл території Франції
2. Виріш ення територіальних проблем по закінченні наполеонівських війн
3. Перерозподіл колоній
4. Недопущення нових революцій
5. Економічна та торговельна співпраця
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Визначте зміст поняття «Велика гра» в міжнародних відносинах ХІХ ст.?
1. Суперництво між Брит анською Індією та США за панування в Центральній Азії (1813-1907)
2. Суперництво між Брит анською Індією та Російською імперією за па нування в Центральній Азії (1813-1907)
3. Суперництво між Рос ійською імперією та США за панування в Центральній Азії (1813-1907)
4. Суперництво між Брит анською Індією та Російською імперією за па нування в Центральній Азії (1907-1917)
5. Боротьба між європейськими країнами за перерозподіл азіатських колоній
Яка держава допомогла Туреччині у війні прот и Росії 1855-1856 років?
1. Франція
2. Іспанія
3. Австрія
4. Пруссія
5. Швеція
Коли загострилась за гроза розпаду Австрійсь кої імперії?
1. 1821 р.
2. 1834 р.
3. 1848 р.
4. 1854 р.
5. 1871 р.
Об’єднання яких земель розпочалось із повст ання Гарібальді?
1. чехословацьких
2. угорських
3. польських
4. італійських
5. рос ійських
Яка колоніальна імперія була на йбільшою в світі?
1. французька
2. брита нс ька
3. рос ійська
4. голландс ька
5. португальська
Чия експансія у Південно-Східній Азії здійснювалась найактивніш е?
1. брита нс ька
2. французька
3. італійська
4. голландс ька
5. іспанська
Які республіки, внаслідок англо-бурської війни 1899-1902 рр. потрапили під управління Британії?
1. Ельзас і Лотарингія
2. Тра нс ільванія т а Цейлон
3. Тра нс вааль і Ора нжева
4. Кампучія та Сінгапур
5. Немає правильної відповіді
Троїстий союз був створений у:
1. 1945 р.
2. 1859 р.
3. 1882 р.
4. 1893 р.
5. 1905 р.
Для боротьби з ким було утворено Військово-політ ичний блок Антанта ?
1. Троїстим союзом
2. Балканським союзом
3. Священним союзом
4. Іта лійським с оюзом
5. Німецьким союзом
Франко-прусська війна закінчилась:
1. утворе нням Німецької імперії
2. перемогою Франції
3. утворе нням Німецького союзу
4. розпадом Німецької імперії
5. розпадом Австро – Угорської імперії
Яка з цих країн не входила до складу Антанти?
1. Великобританія
2. Болгарія
3. Франція
4. Росія
5. Іта лія
Вкажіть основну причину ускладнення зовнішньополітичної ситуації наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.
1. зменшення кількості великих держав
2. повільні те мпи розвитку молодих великих держав
3. посла блення колоніальної політики
4. проблеми перерозподілу сфер впливу в світ і
5. розпад Російської імперії
Вкажіть особу, яка керувала Берлінським конгресом.
1. Меттерніх
2. Талейран
3. Гінденбург
4. Віттельсбах
5. Бісмарк
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Берлінський конгрес був скликаний для:
1. Перегляду Сан – Сте фанського мирного договору
2. Перерозподілу колоній
3. Перегляду рішень Віденського конгресу
4. Фіксації розпаду Османської імперії
5. Вст ановлення нових параметрів міжнародних відносин
В якій країні в останній третині ХІХ ст. спостерігається пік мілітаризму?
1. Німеччина
2. Франція
3. Австрія
4. Іта лія
5. Туреччина
Які події ст али першим кроком експансійної політ ики США в Західній півкулі?
1. Проголошення та визна ння республіки Панама
2. Іспано – американська війна
3. Скасування доктрини Монро
4. Будівництво Панамсь кого каналу
5. Проголошення незалежнос ті Гаїті
Вкажіть рік почат ку Першої світової війни:
1. 1900 р.
2. 1904 р.
3. 1914 р.
4. 1917 р.
5. 1918 р.
Які країни сформували Антанту?
1. Росія, Англія, Франція
2. Англія, Франція, Німеччина
3. Іта лія, Фра нція, Німеччина
4. Англія, Росія, Італія
5. Росія, Англія, Німеччина
Яка подія послужила пр ивод ом д ля Першої світової війни?
1. Вбивство нім ецького по літич ного лі дера
2. Напад Німечч ини на Ро сі ю
3. Вбивство спад коємця австро-уго рськ ого престо лу
4. По силення про паганди шовініз му
5. Російсько – япо нська війна 19 04-1905 рр.
За яким договором Німеччина по закінченні Першої світової війни зобов’язувалась виплатити репарації, не мати сучас ної
воєнної техніки та позбавляла сь всіх загарбаних територій?
1. Паризький
2. Версальський
3. Ялтинський
4. Берлінський
5. Севрс ький

На чиїй стороні воюва ла Туреччина під час І світової війни?
1. Троїстого союзу
2. Антанти
3. Німецького союзу
4. Балканського союзу
5. Зберігала нейтралітет
На якій конференції була створена Ліга Націй?
1. Ялтинській
2. Потсдамській
3. Версальській
4. Варшавс ькій
5. Вашингтонській
Яка система щодо підконтрольних територій встановлюється після Першої світової війни?
1. Колоніальна
2. Мандатна
3. Радянсь ка
4. Інтеграційна
5. Імперіа лістична
Основним пит анням Паризької мирної конференції 1919 р.було:
1. Підготовка мирного договору з Німеччиною
2. Створення нових європейських держав
3. Перерозподіл колоній
4. Перегляд європейських кордонів
5. Ізоляція Радянської Росії
Фашизм зародився в:
1. Австрії
2. Іспанії
3. Іта лії
4. Німеччині
5. Болгарії
Як називався документ, яким проголошувалась відмова від війни, як засобу врегулювання міжнародних суперечок?
1. Пакт Бріана – Келлога
2. Рейнський пакт
3. Берлінсь кий пакт
4. Пакт миру
5. Пакт Молотова – Ріббентропа

31 липня 2020 р.

Страница 4 из 39

53

1
54

3
55

2
56

1
57

1
58

2

Щоб запустити механізм е кономічного розвитку, Німеччині після встановлення розміру репарацій, було надано
міжнародний кредит за :
1. Планом Да уеса
2. Планом Маршала
3. Планом Юнга
4. Рішенням Ліги Націй
5. Планом репараційної комісії

Рурс ьку кризу в 1923 р. спричинило введення військ:
1. Німецьких
2. Російських
3. Французьких
4. Англійських
5. Американських
Яку назву отримала світова економічна криза, що розпочалася 1932 р.?
1. «Велика паніка»
2. «Велика депресія»
3. «Великий спад»
4. «Великі втрати»
5. «Велика ста гнація»
Які країни у 1920 р. входили до складу Малої Антанти?
1. Р умунія, Югославія, Чехос ловаччина
2. Англія, Франція, СРСР
3. Німеччина, Італія, Авст рія
4. США, Японія, Туреччина
5. Польща, Чехо – Словаччина, Угорщина
Визначте учасників Танжерського конфлікту:
1. Франція і Англія
2. Іта лія і Югославія
3. Англія і Іспа нія
4. Іта лія і Іспанія
5. Англія і Німеччина
Ризький мир від 18 березня 1921 р. завершив:
1. Дипломатичну блокаду СРСР
2. Польсько – радянс ьку війну
3. Китайсь ко – радянський конфлікт
4. Громадянську війну в Росії
5. Литовсь ко – польську війну
Післ я пер ем оги респу бліканців на вибор ах 192 0 р.
із о ляціо ністськ ий к ур с став о ф іційним курсо м СШ А на до вгі
ро ки. Закріпл енням цьо го курсу став закон 1 93 5 р . пр о
нейтрал ітет. Виз нач те о со бливость д ано го з акону:
1. у р азі в иникнення з б ро йного ко нф лік ту пр ез иде нт пов инен
бу в накл асти ем барго на експо рт збр ої к раїнам – сторо нам
ко нф лікту
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2 . з абор онялось ам ериканським громад янам пл авати на
суднах цих країн
3 . з акон бу в за сво їми наслідк ами рівно значний по літиці
« ум иротвор ення»
4 . з акон до з во ляв екс пор тув ати з бр о ю країнам, щ о во ювали
5 . з акон не має аналогів у міжнар од них відно синах

Чим характеризувалися відносини між СРСР і європейськими країнами в 1920-і рр.?
1. посилилася ворожість, нерідко приводила до збройних конфліктів
2. європейські країни відмовлялися визнавати радянську державу
3. почалось дипломатичне визнання СРСР низкою європейських країн
4. європейські країни надава ли економічну допомогу відновленню радянської економіки
5. зростанням німецько – радянського протистояння
Яким був зміст договору в Рапалло?
1. Радянсь ка Р осія отримувала компенсацію збитків від інтервенції країн Антанти
2. європейські країни відмовлялися від прете нзій до Німеччини щодо репарацій
3. Радянсь ка Р осія і Німеччина заключили військовий пакт
4. Радянсь ка Р осія і Німеччина відмовлялися від взаємних претензій по боргах і репараціях
5. Радянсь ка т а німецька с торони укладали пакт про ненапад
Ініціаторами підписання в 1928р. договору про відмову від війни як зас обу політики вист упили:
1. прем'єр-міністр Англії Н. Чемберлен і пре м'єр-міністр Франції Е. Даладьє
2. міністр закордонних справ Франції Л.Барту і канцлер Австрії Е.Дольфус
3. нарком закордонних с прав В.М .Молотов і міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп
4. міністр закордонних справ Франції А. Бріан і державний секретар США Ф.Келлог
5. міністр закордонних справ Франції Л.Барту і нарком закордонних справ В.М.Молотов
Прийняття СРСР в 1934р. в Лігу Націй означало:
1. початок боротьби СРСР за домінування на міжнародній арені
2. зміцнення позицій СРСР в Європі
3. повернення радянської країни у світове с півтовариство
4. уча сть СРСР у створенні системи колективної безпеки
5. формування нової системи міжнародних відносин
У чому полягала суть політики «умиротворення», що проводиться європейськими країнами в 1930-х рр..?
1. спроби зближення з Німеччиною
2. надання Німе ччині обмежених поступок
3. створення військово-політичного союзу для координації своїх дій
4. переділ кордонів з метою включення до складу Німеччини всіх населених німцями регіонів
5. формування системи колективної безпеки
У 1936-1937 рр. був створений Антикомінтернівський пакт. До нього входили
1. Німеччина, Франція, Англія
2. Німеччина, Японія, Іспанія
3. Німеччина, Японія, Іта лія
4. СР СР, Франція, Англія
5. СР СР, Німеччина, Японія
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Вкажіть рік, коли відбувся аншлюс Австрії Німеччиною.
1. 1936 р.
2. 1938 р.
3. 1939 р.
4. 1940 р.
5. 1941 р.
Німеччина у 1933 році визначила цілі своєї зовнішньої політики як утвердження права на життя та відновлення свободи і
які зводилися до:
1. Вимоги перегляду Верс альської системи
2. Рівнопра в’я в питанні озброєння
3. Аншлюсу Австрії
4. Визнання нацистського режиму
5. Вимоги боротьби із комунізмом

За Мюнхенською угодою Гітлер фактично отримав:
1. Австрію
2. Польщу
3. Судетську область
4. Чехословаччину
5. Саа р
Манчжоу-Го – це:
1. Терит орія, підконтрольна СРСР у 1932 – 1940-х рр.
2. Маріонеткова держава, створена японцями на т ериторії Північно – С хідного Китаю у 1932 р.
3. Терит орія Монголії, що була окупована Китаєм у 1935 р.
4. Культурна революція в Китаї
5. Незалежна держава на території Монголії у міжвоєнний період
Пакт Молотова – Ріббентропа був укладений між:
1. СР СР та Японією
2. Німеччиною та СРСР
3. Україною та Угорщиною
4. СР СР та Австрією
5. Німеччиною та Фінляндією
Що таке «вісь» Берлін – Р им – Токіо?
1. Союз Німеччини, Італії та Японії з метою перерозподілу світу
2. План завоювання Німеччиною світу
3. Поділ світу за сферами впливу між СРСР та США
4. Точки конфліктних ситуацій з СРСР у 1937 році
5. Торговельний союз, що мав стати основою для відповідної міжнародної організації
Позначте, яке поняття вжив У. Черчілль стосовно Балкан:
1. порохова бочка Європи
2. підчерев'я вісі Берлін-Рим
3. Рімленд
4. геополітичний центр Європи
5. ненадійний партнер
Вкажіть рік, коли почала сь Друга світова війна:
1. 1938 р.
2. 1939 р.
3. 1940 р.
4. 1941 р.
5. 1942 р.
Що стало безпосереднім початком Другої світової війни?
1. Напад Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 р.
2. Напад на СР СР 22 червня 1941 р.
3. Супере чності між Німеччиною та СР СР
4. Втручання США у європейські справи
5. Аншлюс Австрії
Др угий ф ронт був відкритий в (на) :
1. Італії
2. Греції
3. Півдні Франції
4. Півноч і Франції (в Нормандії)
5. В Північ ній Афр иці

Яку назву мав план висадки німецьких військ в Англії?
1. «Катапульта »
2. «Оверлорд»
3. «Морський лев»
4. «Сатурн»
5. «Барбаросса»
США вступили у Другу світову війну:
1. Відразу піс ля нападу Німеччини на Польщу
2. Піс ля капітуляції Франції
3. Піс ля нападу Японії на американську військово – морську базу Перл-Харбор
4. Відразу піс ля нападу Німеччини на СРСР
5. Піс ля укладення Пакту про ненапад між СР СР та Німеччиною
У 1943 р. відбулась конференція…
1. Ялтинська
2. Московс ька
3. Варшавс ька
4. Тегера нс ька
5. Потсдамська
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Які причини радянсько – фінс ької («зимової») війни?
1. Імперські амбіції сталінського керівництва
2. Прагнення за безпечит и кращу обороноздатність СРСР
3. Прагнення допомогти Німеччині в її боротьбі проти Англії т а Франції
4. Агресивна зовнішня політ ика Фінляндії у 1930-і рр.
5. Умови союзництва з Німе ччиною.
Друга світова війна закінчилась :
1. Капітуляцією Німеччини
2. Капітуляцією Японії
3. Створенням ООН
4. Бомбардуванням американцями Хіросіми та Нагасакі
5. Взяттям військами союзників Берліну
В якій угоді був визначений фактичний поділ Німеччини після Другої світової війни ?
1. Потсдамській
2. Паризькій
3. Вашингтонській
4. Гаазькій
5. Нюрнбергс ькій
Курс на вс тановлення у світі американської гегемонії ма в назву:
1. План Баруха
2. Заява з трьох пунктів
3. План Маршала
4. Рах Аmеrісаnа
5. «Американська мрія»
Назва міжурядової організації соціалістичних кра їн, створе на для економічної інтеграції т а взаємодопомоги:
1. РЕВ
2. ЄС
3. ООН
4. СЕНТО
5. АНЗЮС
На скільки зон у повоєнний період було поділено Німеччину?
1. 6
2. 5
3. 4
4. 3
5. 2
У якому році Німеччина розділилась на ФРН і НДР?
1. 1945 р.
2. 1949 р.
3. 1952 р.
4. 1947 р.
5. 1961 р.
Яка держава не отримала постійне членство у Раді Безпеки ООН?
1. СР СР
2. США
3. Німеччина
4. Франція
5. Великобританія
Кому належить промова у Фултоні, яка отримала згодом назву "Пе рший постріл в холодній війні"?
1. Ста ліну
2. Молотову
3. Черчиллю
4. Трумену
5. Ейзенхауеру
"38 паралель " - це лінія поділу:
1. під ча с війни між Південною і Північною Кореєю
2. між СР СР і Китаєм
3. між Японією та Китаєм
4. між Китаєм і Північною Кореєю
5. правильна відповідь відсутня
Берлінська криза відбулась у:
1. 1945 р.
2. 1948 р.
3. 1947 р.
4. 1950 р.
5. 1961 р.
Розміщення радянських яде рних ракет на Кубі ста ло причиною:
1. закінчення "холодної війни"
2. Карибської кризи
3. Мексикансь кої кризи
4. Тонкінського інциде нт у
5. радянсько – американсь кої війни
У грудні 1979 близько 75000 вояків вступили в Афганістан. Армію якої країни вони предс тавляли?
1. США
2. СР СР
3. Китаю
4. Пакист ану
5. Ірану
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Хто з глав СРСР першим в історії зробив візит до США?
1. Ста лін
2. Хрущов
3. Брежнєв
4. Андропов
5. Горба чов
Що стало наслідком протистояння СРСР і США в 1961 р. ?
1. війна у В'єтнамі
2. спорудження Берлінського муру
3. "Празька ве сна"
4. «шестиденна війна» між Ізраїлем і арабськими країнами
5. перша «нафтова криза»
У який період відбувається потепління радянсько – американських відносин?
1. Кінець 1940-х рр.
2. Початок 1950-х рр.
3. Початок 1960-х рр.
4. 1970-і рр.
5. Початок 1980-х рр.
Яке міждержавне об'єднання утворилось на теренах колишнього СРСР?
1. СНД
2. НАТО
3. ОВД
4. ГУАМ
5. ОЧЕС
Кого було обраним першим пре зидентом СРСР?
1. Брежнєва
2. Горбачова
3. Єльцина
4. Андропова
5. Черненко
Найбільшим ударом по с оціалістичній с ис темі стало об'єднання:
1. Кореї
2. Чехословаччини
3. Німеччини
4. В’єтнаму
5. Югославії
Перший етап деколонізації характеризувався визволенням від колоніальної залежності країн:
1. Азії
2. Африки
3. Близького Сходу
4. Ла тинс ької Америки
5. Далекого Сходу
Визначте варіант , що НЕ відноситься до основних чинників розпаду колоніальних імперій:
1. поразка в ІІ світовій війні Німеччини, Італії, Я понії і втрат а ними своїх колоніальних володінь
2. Значне ослаблення колоніальних імперій Великобританії, Франції, Голландії та Бельгії
3. Розвиток національно – визвольного руху, підвищення національної самосвідомості в колоніях
4. відсутність досвіду збройної боротьби в колоніях
Кого вважають засновником ідеології Р уху не приєднання?
1. Б. Тіто
2. Д. Неру
3. Г. Нассера
4. І. Ганді
5. А. Садат
Позначте рік, який називають «роком визволення Африки».
1. 1960 р.
2. 1962 р.
3. 1965 р.
4. 1970 р.
5. 1971 р.
Яка з провідних країн Заходу в 1960- х роках стала для СРСР торговельним парт нером "номер один"?
1. Франція
2. Англія
3. Іта лія
4. ФР Н
5. Швеція
Заключний а кт про міри безпеки та співробітництво в Європі увійшов в історію під назвою:
1. Ж еневський
2. Гельс інський
3. Варшавс ький
4. Московс ький
5. Лондонський
Основною з причин остаточної зупинки "розрядки" 70-х рр. була :
1. Карибська криза
2. агресія СРСР на африканському континенті
3. введення радянських війсь к в Афганістан
4. В’єтна мська війна
5. всі відповіді правильні
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Під владою якої країни були Марокко і Туніс до 1956р.?
1. Іта лії
2. Німеччини
3. Франції
4. Іспанії
5. Португа лії
На першій асамблеї ОАЄ (Каїр, 17-21 червня 1964 р.) було прийнято декларацію про...
1. оголош ення Африки ядерним континентом
2. оголош ення Африки без'ядерним конт инентом
3. роззброєння Африки
4. план виходу африканського населення з неосвіченості і рабства
5. початок інтеграційної політики між а фрика нс ькими країнами
У1980році розпочалася війна між...
1. СР СР та Афганіс таном
2. Іраном і Іраком
3. Ізраїлем та арабською коаліцією
4. США т а Іраном
5. Ізраїлем та Іраном
У якому році було створено Є вропейську організацію економічного співробітництва (ЄОЕС)
1. 1948 р.
2. 1961 р.
3. 1945 р.
4. 1956 р
5. 1975 р.
Визначте варіант , який не відноситься до переліку самітів, де укла дались ключові для європейської інтеграції угоди:
1. Римський
2. Паризький
3. Маа стріхтський
4. Саміт у Ніцці
5. Лісабонс ький
Яка країна не приєдналась до ЄЕС і організувала Європейську асоціа цію вільної торгівлі (ЄАВТ) ?
1. Бельгія
2. Великобританія
3. Люксембург
4. Франція
5. Нідерланди
Місто, де у 1992 р. було проголошено створення Європейського Союзу називається:
1. Мадрид
2. Амстердам
3. Маастрихт
4. Копенгаген
5. Рим
Яка країна не приєдналась до ЄС у 2004 р.?
1. Естонія
2. Литва
3. Угорщина
4. Польща
5. Туреччина
Коли відбулось останнє розширення Європейського союзу?
1. 1995 р.
2. 2002 р.
3. 2004 р.
4. 2007 р.
5. 2013 р.
У чому була унікальність Ради Економічної Взаємодопомоги?
1. в неї входили країни всього світу
2. вона почала свою роботу без затвердження стату ту або основоположного договору
3. вона не виправдала сподів ань засновників
4. вона проісну вала два роки
5. не була ліквідована у відповідності із міжнародними процедурами
Вкажіть кількість країн, що входять на сьогоднішній день до складу Європейсь кого Союзу:
1. 15
2. 20
3. 24
4. 27
5. 28
Визначте арабсь ку країну, яка визнала державу Ізраїль і в результаті зазнала бойкоту з боку інших арабських країн:
1. Єгипет
2. Іран
3. Кув ейт
4. Ліван
5. Сирія
Війна у Перській затоці також відома як війна проти...
1. Ізраїлю, за відновлення незалежності Кувейту
2. Ізраїлю, за відновлення незалежності Бахрейну
3. захоплення і контролю нафтових родовищ Кувейту з боку Іраку
4. Іраку, за відновлення незалежності Кувейту
5. Ізраїлю арабської коаліції
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Офіційний привід початку глоба льної війни з тероризмом:
1. теракти 11 вересня 2001 р. у США
2. теракти 11 вересня у США та Пакистані
3. масові теракти ісламістів на території США і країн Західної Європи
4. розробка Іраком ядерної зброї
5. формування ІДІЛ
Формальним приводом введення військ НАТО в Ірак є...
1. підозри щодо того, що Ірак розробляє зброю масового знищення
2. підозри американської адміністрації в причетності Хусейна до терактів 11 вересня
3. напад Іраку на Ізраїль
4. спільні розробки ядерного потенціалу Іраку та Ірану
5. Ірано – іракська війна
Шест иденну війну було розпоча то:
1. Єгиптом
2. Ізраїлем
3. Саудівською Аравією
4. Йорданією
5. Іраком
До скла ду організації МЕРКОС УР входять країни:
1. Бразилія, Аргентина, Парагвай, Венес уела
2. Бразилія, Аргентина, Парагвай, Нікарагуа
3. Бразилія, Аргентина, Парагвай, Венес уела, Уругвай
4. Аргентина, Бразилія, Чилі
5. Бразилія, Мексика, Парагвай, Чилі
АСЕАН-це:
1. блок країн азійсько-тихоокеанського регіону
2. союз КНР та РФ
3. політичний союз Японії та Сінгапуру
4. економічна зона в ільної торгів лі у Південно-Східній Азії
5. військово – політичний блок країн Південно – Східної Азії
Африканський с оюз заснований у...
1. 1970 р.
2. 1999 р.
3. 2002 р.
4. 2010 р.
5. 2012 р.
Відносно якого регіону в 50-60 роках США висунули "теорію Доміно"?
1. Африка
2. Азія
3. Ла тинс ька Америка
4. Близький схід
5. усі відповіді вірні
Коли набув чинності Статут ООН?
1. 24 квітня 1945 р.
2. 24 жовтня 1945 р.
3. 24 грудня 1945 р.
4. 24 квітня 1946 р.
5. 24 жовтня 1946 р.
Який основний політичний документ було підписано під ча с зустрічі лідерів США і СРСР в Москві в 1972 році?
1. Основи взаємовідносин між СРСР і США
2. Договір про політичне співробітництво
3. Політична декларація
4. Договір про дружбу та співробітництво
5. Хартія взаєморозуміння
В чому зміст "Тонкінської резолюції"?
1. необмежене право Президента США використовувати збройні сили у Південно- Східній Азії
2. необмежене право Президента США використовувати збройні сили в Африці
3. необмежене право Президента США використовувати збройні сили у Латинській Америці
4. необмежене право Президента США використовувати збройні сили проти СРСР
5. необмежене право Президента США використовувати збройні сили у разі військової загрози союзникам по НАТО
Що таке "Доктрина Ейзе нхауера -Даллеса"?
1. право Президента США використат и силу в Латинській Америці в разі комуністичного на па ду
2. програма зовнішньополітичного курсу США в період холодної війни
3. право Президента США використат и силу на Близькому Сході в разі комуністичного нападу
4. право Президента США використат и силу в Південно-Східній Азії в разі комуністичного нападу
5. заборона на використання збройних сил Президентом США без санкції Конгресу
В чому зміст Протоколу до Договору про обмеження систем ПРО 1974 року?
1. скорочував наявність таких систем із двох до однієї
2. скорочував наявність таких систем із трьох до двох
3. підвищував наявність таких систем з однієї до двох
4. системи ПРО не обмежувались в кількості
5. питання систем ПРО не обговорюва лось
Коли проходила конференція, що поклала початок Руху Неприєднання?
1. 1961 р.
2. 1962 р.
3. 1963 р.
4. 1967 р.
5. 1970 р.
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Коли відбувся "тонкінський інцедент"?
1. серпень 1962 р.
2. серпень 1963 р.
3. серпень 1964 р.
4. серпень 1969 р.
5. серпень 1972 р.
Коли було с творено Об’ єднану Арабську Республіку?
1. 1 лютого 1957 р.
2. 1 лютого 1958 р.
3. 1 лютого 1959 р.
4. 1 лютого 1961 р.
5. 1 лютого 1963 р.
Що таке маніфест Рас села-Ейнштейна?
1. попередження про недопущення війни в ракетно-ядерну епоху
2. заклик до узгодження зусиль міжнародної спільноти щодо розв’язання арабо – ізраїльського протистояння
3. попередження про недопущення продовження політики колоніалізму
4. документ, що започаткува в Рух Неприєднання
5. попередження про недопущення порушення прав людини в комуністичних країнах
Коли було проголошено Державу Ізраїль?
1. травень 1945 р.
2. травень 1947 р.
3. травень 1948 р.
4. травень 1949 р.
5. травень 1950 р.
Коли була перша берлінська криза ?
1. липень 1948 – травень 1949 р.
2. липень 1949 – травень 1950 р.
3. липень 1950 – травень 1951 р.
4. липень 1955 – травень 1956 р.
5. липень 1960 – травень 1961 р.
Яка країна першою на африканському континенті здобула незалежність в повоєнний період?
1. Ефіопія
2. Ліберія
3. Лівія
4. Гана
5. Зімбабве
Коли Генеральна Ас самблея ООН прийняла "Декларацію про перетворення Африки на без"яде рну зону"?
1. 1961 р.
2. 1963 р.
3. 1965 р.
4. 1967 р.
5. 1972р.
Як характеризуються в науковій літературі 1990-і рр.?
1. перехідний період від біполярної до нової с ис теми міжнародних відносин
2. період «холодної війни»
3. період «оксамит ових революцій»
4. підс ис тема Вестфальської систе ми
5. період Ялтинсько-Потсдамської систе ми
Визначте, що є важливою властивістю зовнішньої політики США
1. пріоритет військової сили
2. апеляція до гуманітарних цінностей
3. релігійний фана тизм
4. визнання національних інтересів інших держав
5. схиль ність до компромісів
Хто є автором праці „Велика шахівниця”?
1. Б.Г.М. Влекке
2. С.Хантінгтон
3. З. Бжезінський
4. Ф.Фукуяма
5. Г. Морге нтау
Яке виз нач ення більш о ю міро ю роз криває сутність
б іпо лярної системи міжнарод них від но син?
1 . це систем а, щ о стала наслід ко м ІІ світ ово ї війни і визначалась
су перництво м СШ А і СРСР в усіх сф ер ах суспільного життя
2 . це систем а, пр и я кій один о дному про тисто ять два центри сили
- СШ А та СРСР , я кі стоял и на ч олі схід ного та зах ідно го бл оку, а
також спир алися на від пов ід ні військові со юзи
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3 . це систем а міжнаро дних від но син що ск лалась післ я ІІ
с вітов ої війни
4 . систем а в ійсько во – пол ітич но го прот ис тояння НАТО та
О р ганіз ації Варшав ського до гов ору
5 . систем а, при я кій виз нач альним є про тистояння
к апіталістич но ї та соціалістич но ї систем в і део логічно му,
по літичному , ек оно міч но му та со ціо культу р ному вим ірах

Який з нижчеперелічених інститутів не має ніякого відношення до структури ЄС?
1. Європейська Комісія
2. Рада Європи
3. Рада Європейського Союзу
4. Європейський парламент
5. Суд Європейського Союзу
Що належить до передумов виникнення с учасної світової системи?
1. формування міжнародного права і дипломатичних правил міждержавних відносин
2. перетворення Заходу на єдиний світовий центр
3. формування та розвиток світового ринку
4. поділ території планети між держава ми-націями
5. утвердження впливових транснаціональних корпорацій
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Коли почав викорис товуватись термін “глоба льні пробле ми”?
50-і роки ХХ століття
60-і роки ХХ століття
70-і роки ХХ століття
80-і роки ХХ століття
90-і роки ХХ століття
Обґрунтування доктрини стримування містилося у «довгій телеграмі», яку направив до держдепартаменту США:
1. У. Черчілль
2. Дж.Ф. Кеннеді
3. Дж. Даллес
4. Дж. Кеннан
5. Дж. Маккарті
Ким була розроблена концепція «зіткнення цивілізацій»?
1. А.Тойнбі
2. Р. Ароном
3. С. Хантінгтоном
4. З. Бжезинським
5. Ф. Закарія
Вкажіть основну причину Індо-пакиста нс ького конфлікту:
1. суперечка навколо приналежності регіону Гуджарат
2. суперечка навколо приналежності регіону Пенджаб
3. суперечка навколо приналежності регіону Орісса
4. суперечка навколо приналежності регіону Кашмір
5. суперечка навколо прикордонних термторій
Вкажіть назву ідейно-політичної доктрини, за сновниками якої традиційно вважаються Л.С. Сенгора та Е. Сезера
1. Афрооптимізм
2. Африканський ренес анс
3. Негритюд
4. Панафриканізм
5. Афропесимізм
Вкажіть головного ідеолога концепції боліваризму:
1. С. Болівар
2. Е. Моралес
3. Ф. Кастро
4. У. Чавес

1. в
2. в
3. в
4. в
5. в

Вкажіть, яка країна отримала незалежність в результаті І ндо-пакистанського конфлікту:
1. Бутан
2. Пакист ан
3. Бангладеш
4. М'янма
5. Непал
Хто з геополітиків доводив, що ключ до світової влади знаходиться у ре гіоні Перської затоки?
1. Н. Спайкмен
2. К. Шмітт
3. Р. Стойкерс
4. Й. фон Лохаузен
5. Г.Кіссінджер
Які підходи в дослідженнях міжнародних відносин належать до основних підходів до розгляду інте граційних процесів?
1. раціоналістичний, соціально-класовий
2. цивілізаційний, ра совий
3. комунікаційний, раціоналістичний
4. класовий, раціоналістичний
5. неофункціональний, комунікаційний
Які фактори не відіграють провідну роль у загостренні політичного екстремізму й тероризму?
1. недопущення правлячою елітою значної частини суспільства до учас ті в політичній діяльності
2. репре сії стосовно опозиційних політ ичних партій (рухів).
3. нав'язування нетрадиційних соціа льно-політичних нововведень, зіткне ння світогляду громадян з існуючим політ ичним
устроєм або режимом правління
4. загострення екологічних проблем, обмеження доступу до непоновлюваних природних ресурсів
5. втрата надії на поліпшення мате ріального становища й підвищення свого статусу

В якому документі були доповнені і розвинуті принципи міжнародної безпеки стосовно Європи?
1. Деклара ціи про визволену Європу
2. Римський договір
3. Деклара ція принципів Заключного акту На ради з безпеки і співробітництва в Європі
4. Ста тут ООН
5. Маа стрихтський договір

Визначте варіант , який не відноситься до основних характеристик Ялтинс ько – Потсдамської системи міжнародних
відносин:
1. Біполярність структури міжнародних відносин
2. Конфронтаційний характе р
3. Євроцентрист ський характер
4. Відсутність міцної договірно – правової бази
5. Політико – ідеологічне протис тояння

Яка конференція стала початковим етапом формува ння Ялтинсько – Потсдамської системи міжнародних відносин?
1. Конференція у Бреттон – Вудсі
2. Ялтинська (Кримс ька) конфере нція
3. Конференція у С ан – Франциско
4. Потсдамська (Берлінська) конференція
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Визначте варіант , що характеризує суть доктрини Труме на:
1. Зовнішня політика США прагне до світового панування
2. Стримування комунізму – основа зовнішньої політики США
3. СР СР – «імперія зла», яку необхідно обов’язково подолати
4. Надання економічної допомоги країнам Західної Європи
5. У світі сформовано два не примиренних, антагоністичних табори – імперіалістичний та соціалістичний
Які події відіграли ключову роль в «експорті» біполярності, її поширенні з Європи в інші частини світу?
1. Створення НАТО
2. Створення таких економічних угрупувань як Організація європейського е кономічного с півробітництва та Ради економічної
взаємодопомоги
3. Корейська війна
4. Військово – політичні союзи США з Японією, Республікою Кореєю, Тайванем.
5. Створення військово – політичних блоків по периферії Азіатського континенту

Яка подія де-факто розпочала «холодну війну»?
1. Фултонська промова В.Черчілля
2. Проголошення доктрини Трумена
3. Запрова дження плану Маршалла
4. Берлінсь ка криза 1948 р.
5. Створення НАТО та ОВД
Яка подія стала піком війс ьково – стратегічної конфронтації в повоєнну епоху?
1. Суецька криза
2. Інцидент з американським літаком «У-2»
3. Будівництво Берлінського муру
4. Тайванська криза
5. Карибська криза
Визначте варіант , що не відноситься до такого явища як Рух неприєднання:
1. Підтримання рівновіддаленості від наддержав та їх військово – політичних блоків
2. Намагання відсторонитись від конфронтації Сходу та Заходу
3. Співпраця з усіма країнами світу
4. Реа ліза ція усіх вимог блокової дисципліни біполярного протистояння
5. Співпраця країн по лінії «Південь – Півде нь»
Який із варіантів не відображає принципів радянської концепції розрядки?
1. Принципи соціа лістичного інтернаціоналізму
2. солідарності з боротьбою народів за на ціональне визволення
3. Доктрина гуманітарної розрядки
4. Концепція допомоги країнам соціалістичної орієнтації
5. Незмінніст ь законів класової бороть би
Яка подія призвела до міжнародної ізоляції СРСР вперше після Другої світової війни?
1. Поява в Радянському Союзі ракет «С С-20»
2. Введе ння радянських військ до Афганістану
3. Порушення прав людини
4. Збройне придушення «Празької весни» та поява доктрини Брежнєва
5. Карибська криза
«І мперія зла», «с мітник історії», «хрестовий похід» проти комунізму – це заяви:
1. Дж. Кеннеді
2. Г. Трумена
3. Р. Рейгана
4. Дж. Буша - молодшого
5. Б. Клінтона
Визначте доктрину, яку беруть на озброєння С ША в період поновлення біполярної конфронтації (1980 – 1985 рр.)
1. Доктрина вза ємного гарантованого знищення
2. Доктрина рівноваги страху
3. Доктрина гнучкого реагування
4. Доктрина глобальної та гуманітарної розрядки
5. Доктрина на ступального глобалізму та неоглобалізму
Визначте варіант , який не відноситься до складових елементів завершення «холодної війни»:
1. Зміна зовнішньополітичної стратегії Р адянського Союзу
2. Розблокування регіональних конфліктів
3. Скорочення звичайних збройних сил в Європі
4. Відмова від докт рини обмеженого суверенітету
5. Ліквідація с тратегічних наступа льних озброєнь
Який документ (подія) констатував завершення «холодної війни»?
1. Падіння Берлінського муру
2. Паризька хартія для Нової Європи
3. Розпуск Ради Економічної Взаємодопомоги
4. Договір про скорочення звичайних збройних сил у Європі
5. Американсько – радянський саміт у Рейк’явіку
До факторів ста новлення глобального суспільства не на лежит ь:
1. Глоба льна економіка
2. Глоба льна політика
3. Глоба льний т ероризм
4. Глоба льні комунікації
5. Глоба льне грома дянст во

Яка недержавна міжнародна організація була створена в 1968 році з метою дослідження проблем глобального розвитку та
залучення уваги світового співтова риства до глобальних проблем?
1. Інститут проблем майбутнього
2. Міжнародний фонд «Людство в 2000 році»
3. Товарис тво вивчення майбутнього світу
4. Римський клуб
5. Паризький клуб
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Визначте варіант , який не належит ь до провідних концепцій сучасної глобалістики:
1. Концепція меж зроста ння
2. Концепція гуманістичного соціалізму
3. Концепція «Дороговкази в майбутнє»
4. Концепція сталого розвитку
5. Концепція транснаціональних корпорацій
Античний автор, що залишив одну з найбільш відомих та авторитетних книг античності "Історія", де містяться описи
різних народів та їх історії.
1. Аль Хорезмі
2. Помпоній Мела
3. Геродот
4. Страбон
5. Монтеск'є

Баскська мова належить до
1. індоєвропе йс ької сім'ї
2. картвелійської сім'ї
3. ура льсь кої сім'ї
4. некласифікованої мови
5. афроазійської сім'ї
Виберіть ма лу расу, яка віднос иться до австралоїдної великої раси.
1. Бушменська раса
2. Меланезійська
3. Негрс ька раса
4. Негрільська раса
5. Австроазійська
Виберіть ма лу расу, яка не відноситься до негроїдної великої раси.
1. Бушменська раса
2. Меланезійська
3. Негрс ька раса
4. Негрільська раса
5. Немає правильної відповіді
Виберіть мову, що належать до романської групи .
1. валійська
2. португальська
3. естонська
4. німецька
5. данська
Виберіть мову, що належить до германської групи .
1. валійська
2. шведська
3. португальська
4. іспанська
5. Естонська
Виберіть мову, що належить до кельтської групи .
1. валійська
2. португальська
3. іспанська
4. французька
5. всі відповіді вірні
Виберіть мову, що не належить до романських мов.
1. румунська
2. іспанська
3. молдавська
4. македонська
5. португальська

Виберіть те явище, яке не можна віднести до характерних для євроцентризму світоглядних особливостей.
1. Розміщення військових баз на території країн Азії та Африки.
2. Ототожнення цивілізованості та правил пристойності прийнятих у певній соціальній верст ві.
3. Переконання у доцільності вивезення в європейські музеї історичних пам'яток знайдених на території країн Азії та Африки.
4. Переконання у природності права грабіжницького використання природних ре сурсів європе йськими компаніями економічно
нерозвинених країн.
5. Поділ історії країн Азії та Африки на античність та середньовіччя.
Е) Ототожнення цивілізованості та індустріалізації.
Ж) Уявлення про культуртрегерс тво як "тягар білої людини"

Визначення території та її меж на карті називається.
1. локалізація
2. демаркація
3. делімітація
4. декларація
5. експозиція
Відомий український політичний діяч та географ країно знаве ць , головний редактор "Енциклопедії українознавства".
1. М. Баранський
2. М. Мироненко
3. В. Кубійович
4. Е. Алаєв
5. А. Геттнер
В сучасній антропології краніологічними ознаками спільнот вважать.
1. особливості будови черепа
2. особливості будови кістяка
3. особливості візерунків на шкірі долоні
4. особливості складу крові
5. особливості волосяного покрову

31 липня 2020 р.

Страница 14 из 39

183

3
184

2
185

3
186

2
187

3
188

2
189

2
190

2
191

3
192

3
193

3
194

1
195

2

Греки називали Європою землі....
1. що були заселеними греками;
2. що були розташовані навколо Середземномор'я;
3. що лежали на захід від Егейського моря;
4. що лежали на захід від "Ге ркулесових стовпів"
5. немає правильної відповіді
Давньоримський вчений, який вважаєтьс я автором праці відомої під назвою "Географія".
1. Геродот
2. Клавдій Птоломей
3. Бернард Варен
4. Яків Машбіц
5. Юлій Цезар
До якої підгрупи слов'янс ької мовної групи відноситьс я болгарс ька мова?.
1. східної
2. західної
3. південної
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
До якої підгрупи слов'янс ької мовної групи відноситьс я польська мова? .
1. східної
2. західної
3. південної
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
До якої підгрупи слов'янс ької мовної групи відноситьс я старослов'янська та церковнослов'янська мови?.
1. східної
2. західної
3. південної
4. північної
5. немає правильної відповіді
До якої підгрупи слов'янс ької мовної групи відноситьс я чеська мова?.
1. східної
2. західної
3. південної
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
Думку про залежність розвитку суспільства від клімату, що потім розів'ється в те орію відому як "географічний
детермінізм", пов'язують з.
1. Геродотом
2. Монтеск'є
3. Маркс ом
4. Макіндером
5. Страбоном

Згідно зі ста діальним типом періодизації, варварство - це епоха, коли домінував.
1. привласнюючий тип господарства
2. відтворюючий тип господарства
3. індустріальне виробництво
4. дорелігійний світогляд
5. релігійний кастовий поділ суспільства

Історико-етнографічна область - це.
1. Відносно стійкий комплекс рис господарства та культури, що історично склався у різних етносів які перебувають в схожих
природно-кліматичних умовах та знаходяться на одному рівні історичного розвитку.
2. Особлива організація політичної влади, головний інститут політичної с ис теми суспільства, через який регулюються
суспільні відносини в інт ересах окремих соціальних груп або всього суспільства.
3. Терит орія, у населення яких внаслідок спільної історичної долі, схожих умовах соціально-економічного розвит ку, тривалих
зв'язків і взаємовпливів, склались схожі культурно-побутові риси.
4. Область де поширена спільна риса політичного устрою
5. Область зі спільною економікою

Комплекс історіографічних концепцій, на основі яких формується усвідомлення суспільством свого історичного минулого,
який панує офіційно, спирається на підтримку держави, називається.
1. Альтернативна історія
2. Академічна історія
3. Інституціональна історія
4. Контрісторія
5. Історіософія
Країна , що знаходиться у певному віддалені від головних міжнародних комуніка цій (виберіть варіант географічного
положення)
1. серцевинне
2. сусідське
3. периферійне
4. морське
5. гірське

Латинськими літерами AD стали позначати.
1. роки "нової ери"
2. роки до "нової ери"
3. роки правління конкретного правителя
4. роки від "створення світу"
5. немає правильної відповіді
Латинськими літерами а.D. стали позначати Латинськими літерами а.D. стали позначати.
1. роки "нової ери"
2. роки до "нової ери"
3. роки правління конкретного правителя
4. роки від "створення світу"
5. немає правильної відповіді

31 липня 2020 р.

Страница 15 из 39

196

1
197

2
198

4
199

4
200

3
201

2
202

1
203

2
204

5
205

5
206

2
207

3
208

2

Локалізація - це (виберіть варіант найближчий за значенням)
1. визначення положення країни стосовно с ис теми координат
2. визначення типу відносин з сусідньою державою
3. визначення торгівельного балансу
4. визначення військово-політичного впливу країни
5. нічого з переліку
Одним з нас лідків Реформації, стала секуляризація - (закінчити речення)
1. Розкол християнства на католицьку та православну гілки
2. Початок відокремлення світської і церковної влади в європейських країнах
3. Перетворення теоцентричного світогляду на пануючий в європейських суспільствах
4. Виникне ння предста вницької демократії
5. Рабовласницька система
Особливу організацію політичної влади, головний інститут політичної сист еми суспільства, через який регулюют ься
суспільні відносини в інт ересах окремих соціальних груп або всього суспільства, називають .
1. Ойкуменою
2. Господа рсько-культурним типом
3. Історико-етнографічною областю
4. Державою
5. соціальною стратою

Під гематологічними ознаками етнічних спільнот мають на увазі.
1. особливості будови черепа
2. особливості будови кістяка
3. особливості візерунків на шкірі долоні
4. особливості складу крові
5. немає правильної відповіді
Під дерматологічними характеристиками, розуміють.
1. особливості будови черепа
2. особливості будови кістяка
3. особливості візерунків на шкірі долоні
4. особливості складу крові
5. немає правильної відповіді

Познач ення терито рії та її м еж (кор донів) на м ісцевості, називається.
1. ло кал ізація
2. д ем ар кація
3. д ел імітація
4. д екл ар ація
5. експо зиція

Понят тя "нової ери" пов'язане з.
1. Умовною датою народження І суса Христа
2. Умовною датою творення світу
3. Умовною датою початку середньовіччя
4. датою падіння Західної Римської імперії
5. почат ком промислової революції
Початком середньовіччя вважа ється.
1. рік народження Ісуса Хрис та
2. рік падіння Західної Римської імперії.
3. Проголошення Карла Великого імператором Франкської імперії
4. рік народження Ісуса Хрис та
5. рік поча тку Траянської війни
Принцип просторового дослідження, як с укупнос ті об'єктів пов'язаних належніст ю до певної території, найповніше
реалізований в концепції.
1. формаційної
2. екологічного пос ибілізму
3. екологічного оптимуму
4. рімленду
5. хорологічної
При складе ні а нтропологічної характерис тики етнічних спільнот, особливості будови зубів, враховують як ____________
(вста вте пропущений термін) ознаки.
1. дерма тогліфічні
2. краніологічні
3. остеологічні
4. соматичні
5. одонтологічні

Публічна влада - це.
1. система органів та інституцій через які здійснюєтьс я політична влада
2. персоніфіковані носії влади (особи т а органи) , що мають визнані повноваження здійснювати політичну владу
3. виключне право здійснювати верховну владу у певній де ржаві
4. всі відповіді вірні
5. правоохоронні органи

Ранньосередньовічний вчений, відомий тим, що використовуючи різноманітні античні джерела, написав "Опис народів"
("Етніка ")
1. Альфред Геттнер
2. Абу Зейд Балхі
3. Сте фан Візантійський
4. Страбон
5. Монтеск'є

Розробку концепції відомої як "комплексне країнознавство" пов'язують з.
1. Ф.Ратцелем
2. М. Баранським
3. Вареніусом
4. К. Хобсбаумом
5. Тацитом
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Тер иторіальні води, згідно м іжнарод ного права не перевищують.
1. 12 мор ських миль
2. 24 мор ських миль
3. 20 0 мор ських м иль
4. 35 0 мор ських м иль
5. не виз начено
Території (частини ойкумени) , у нас елення яких внаслідок спільної історичної долі, схожих умовах соціальноекономічного розвитку, тривалих зв'язків і взаємовпливів, склались схожі культурно- побутові риси, на зивають....
1. Господа рсько-культурним типом
2. Історико-етнографічною областю
3. Державою
4. Країною
5. агломерацією

Традиційний, фольклорний рослинний або тваринний символ держави (країни) , так званий "німий девіз" - має на зву .
1. герб
2. бадж
3. слоган
4. знамено
5. бунчук

Характерне для певних ідеологій, переконання у детермінованості пере ваги європейської культ ури біосферними
чинниками, називають.
1. євроцентризмом
2. расизмом
3. шовінізмом
4. пацифізмом
5. лібералізмом

Хелфорда Макіндера пов'язуют ь з розробкою теорії про.
1. енвайроменталізм
2. географічний детермінізм
3. "хартленд"
4. комплексне країнознавство
5. прабатьківщину індоєвропейців
"Шовінізмом" , називають властиве деяким світоглядними переконанням ( продовжить речення)
1. у припустимості дискримінації за етнокуль турними ознаками
2. у детермінованості переваги європейсь кої культ ури біосферними чинниками
3. у вищості європейської цивілізації (культури) над іншими
4. у рівноправ'ї різних расових та етнічних спільнот
5. у вірності феодала своєму с юзерену
Яка з наведених мов не на лежит ь до германської групи.
1. гельська
2. ісландська
3. англійська
4. норвезька
5. данська

Якщо глибина континентального шельфу перебільшує 250 м., то право використа ння мінеральних ресурсів обчислюється
на 100 миль.
1. від ізобати 500 м
2. від ізобати 1500 м
3. від ізобати 2500 м
4. від ізобати 3500 м
5. не визначено

Автором концепції "відкритого суспільства" був
1. Карл Хобсбаум
2. Карл Попер
3. Карл Маркс
4. Карл Роджерс
5. Монтень
Автором концепції "трьох хвиль" технологічних революцій, що призвели до появи інформаційного суспільства, є
1. Даніель Белл
2. Елвін Тоффлер
3. Джерард Ле нскі
4. Фердинанд Тьонніс
5. Геродот

Американський с оціолог _______ пов'язував тип суспільства і тип "соціального характеру" особистості та її мотивації. Він
визначав три типи суспільства і три типи "орієнтація на традицію, орієнт ація на себе та орієнта ція на іншого"
1. Елвін Тоффлер
2. Девід Р ісман
3. Джерард Ле нскі
4. Карл Хобсбаум
5. Вольтер

Введення понят тя "громадянське сус пільство" пов'язується з філософами і грома дськими діячами XVI I ст
1. Мартіном Лютером і Томасом Мюнце ром
2. Годфрідом Лейбніцом Джоном Локком
3. Франциском Скориною та Памвою Бериндою
4. Даніелем Беллом і Елвіном Тоффлером
5. Кирилом і Мефодієм
Виберіть з наведених пар припустиму тотожніс ть
1. суспільство - біосфера
2. суспільство - людство
3. суспільство - природа
4. немає припустимої
5. всі тотожності вірні
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Виберіть з наведених положень ключове визначення для поняття "громадянське суспільство"
1. інструмент влади та інститут політичної системи
2. система недержа вних організацій та соціа льних інституцій
3. духовна складова суспільства
4. нічим і ніким не керовані групи людей
5. усі варіанти правильні
Виберіть найбільш коректне визна чення:
соціосфера - це...
1. певне суспільство, що існувало в певну іст оричну епоху на певній території
2. уся сукупність живих іс тот, що іс нують на планеті Земля
3. уся сукупність людей, що існують або існували на планеті Земля, складає окрему, відмінну від природи реальність
4. будь-яка сукупність людей
5. сукупність найрозвиненіших держав світу

Виберіть соціальне явище з наведених випадків
1. внаслідок посухи суспільство потерпає від голоду
2. під ча с тривалого переходу кочове плем'я потерпало від голоду
3. внаслідок привласнення частини врожаю пануючою верствою, суспільст во потерпало від голоду
4. усі явища соціальні
5. серед наведених, немає соціальних явищ.
Виберіть те, що не притаманне соціальним організаціям
1. ієрархічніс ть
2. визначеніст ь соціальних ролей і статусів її членів ( субордина цією)
3. регламентація вза ємовідносин;
4. відсутність системи ієрархічної підпорядкованості членів
5. немає правильної відповіді
Виберіть те, що позначається терміном соцієтальне
1. соціальні явища та процеси, що проявляються на рівні с оціальних інститутів
2. соціальні явища та процеси, що проявляються на рівні с успіль ства
3. будь-яка діяльність людей
4. соціальні явища та процеси, що проявляються на індивідуальному та мікрогруповому рівні
5. усі наведені

Виберіть те, що т очніше характ еризує суспільство
1. результати інтелектуальних та фізичних дій людства в певну іс торичну епоху і на певній території
2. сукупність засобів, органів та інституцій, за допомогою яких нав'язується воля одних людей іншим
3. сукупність усіх видів взаємодії люде й та людських спільнот, що історично склались
будь-яке скупчення людей
4. сукупність образів, що фіксують уявлення людей про навколишній світ
5. усі варіанти вірні

В сучасній соціологічній думці є такі загальноприйнятими є визнавати рабст во, касти, ст ани, класи
1. соціальними стратами
2. групами-агре гат ами
3. стат ис тичними групами
4. немає правильної відповіді
5. політичними партіями
Головними підвалина ми відкритого суспільства, автор концепції вважав (вибрати одну пару)
1. колект ивізм та взаємоконтроль
2. спільну ідеологію та віру
3. сильну центральну владу та правову дисципліну
4. приватну власність та демократію
5. немає правильної відповіді
Групи індивідів, що поєднані спільними характеристика ми, але не створюють реальних зв'язків між собою мають назву
1. структурні соціальні групи
2. соціальні категорії
3. асоціальні групи
4. соціальні інститути
5. конфесійні громади
Даніель Бе лл вважав, що головною продуктивною силою постіндустріального суспільства стане ______
1. ЕОМ
2. атомна енергія
3. інформація
4. нова енергія
5. віра

Для визна чення господарсько-культурного типу важливо визначити, поряд з рівнем соціально-економічного розвитку, ще й
________
1. природно-географічні умови
2. суспільно-політичний устрій
3. світоглядно-релігійні особливості
4. військово-промисловий потенціал
5. усі запропоновані
Для позначе ння особи як носія соціальних якостей, прит аманних певному типу с успільства та наділеної індивідуальністю,
використовується термін
1. індивід
2. індивідуальність
3. особа
4. особистість
5. немає правильної відповіді

За результатами визначення так званого "міжнародного інде ксу щастя" ( Happy Planet Index ) було висвітлено зв'я зок
суб'єктивного відчуття щ астя і бідності. Це зв'язок та кий _______
1. чим бідніше країна, тим менше відчут тя щастя
2. чим бідніша країна, тим вище відчуття щастя
3. ніякої залежності не виявлено
4. доведено, що відчуття щастя залежить не від багат ства
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Індекс якості життя (англ. qua lity-of-life inde x ) , розраховується за багатьма показника ми, серед наведених виберіть один з
тих, що використовуються для індексування
1. Відсоток ВВП, що витрачається на озброєння
2. Поширення мобільного зв'язку
3. кількість автомобілів на душу населення
4. широта для визначення холодних та жарких кліматів
5. всі варіанти
Індекс якості життя (англ. qua lity-of-life inde x ) , розраховується за багатьма показника ми, серед наведених виберіть один з
тих, що використовуються для індексування
1. Відсоток ВВП, що витрачається на озброєння
2. Поширення мобільного зв'язку
3. Рівень відвідуваності церкви ( релігійних грома5. або профспілкового членства
4. Кількість автомобілів на душу населення
5. всі варіанти

Індекс якості життя (англ. qua lity-of-life inde x ) , розраховується за багатьма показника ми, серед наведених виберіть той ,
що не використовуються для інде ксування
1. Рейтинги політичної стабільності та безпеки
2. Середній індекс політичної т а громадянської свободи
3. Гендерна рівніст ь, що вимірюєть ся значенням середньої платні чоловікам до платні жінкам;
4. Кількість поліції на кількість громадян
Інституалізація глобального процесу, наприклад, формування приват ної власності - це процес ______
1. соціальний
2. соцієта льний
3. мікросоціальний
4. позасоціаль ний
5. немає правильної відповіді
Концепція господарсько- культурних типів була розроблена в межах теорії про суспільні формації, її автором був
1. Микола Чебоксаров
2. Ле в Гумільов
3. Петерим Сорокін
4. Микола Баранський
5. Карл Маркс
Людина, в соціальному розумінні, яка розглядається як член певної соціальної спільноти, групи.
1. індивід
2. індивідуальність
3. особа
4. особистість
5. усі означення рівнозначні
Людина як суб'єкт соціальних, економічних або правових відносин
1. індивід
2. індивідуальність
3. особа
4. особистість
5. немає правильної відповіді
Можливість зміни соціаль ного статусу, переходу в соціальну іншу стра ту, називається ___________
1. електораль ною поведінкою
2. девіантною поведінкою
3. соціальною мобільністю
4. ребеліанством
5. пристос уванством

Наголос на відмінностях між суспільствами в залежності від домінуючого господарства та відповідних соціальних зв'язків,
визначивши їх як "община" (гемейншафт) і "товариство" (гезельшафт) , робив
1. Даніель Белл
2. Елвін Тоффлер
3. Джерард Ле нскі
4. Фердинанд Тьонніс
5. Геродот
Ознаками громадянського сус пільства , в його ідеологічному розумінні як певного суспільного ідеалу, є (виберіть
невластиву ознаку)
1. Наявність приватної власності на засоби виробницт ва як основи економічної самодостатності громадян
2. Наявна система забезпе чення доброякісної конкуренції і можливості дост упу до засобів виробництва
3. Сильна виконавча гілка влади на чолі з президентом
4. Наявність системи забезпечення прав та свобод громадян
5. Правова захищеність громадян (державними та недержавними інституціями)

Ознакою "відкритого суспільс тва", автор конце пції вважав
1. домінування колективної волі над індивідуальною
2. індивідуальна воля є активною
3. індивідуальна воля нічим не обмежена
4. повне придушення індивідуальності у всіх проявах
5. наявніс ть диктатури
Окремим суспіль ством визнають та ку спільноту, що
1. такою себе вважає
2. має виразну культурну мозаїчність
3. не є складовою частиною іншої, біль шої соціальної систем
4. будь-яка сукупність людей
5. не існують окремі суспільства

Певні соціальні процеси, що супроводжують зміну політичної системи т а подальшу суттєву ре конструкцію соціальноекономічної структури суспільст ва, називають
1. соціальною реформацією
2. соціальною еволюцією
3. соціальної деградацією
4. соціальною революцією
5. соціалістичною революцією
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Перехід від нижчої соціальної групи (страти) до страти з вищим соціа льним ста тусом називають
1. вертикальна мобільність
2. горизонтальна мобільність
3. комунікація
4. соціальна диференціа ція
5. деградація
Перехід від однієї соціальної групи (категорії) в межах однієї соціальної страти називають
1. вертикальна мобільність
2. горизонтальна мобільність
3. комунікація
4. соціальна диференціа ція
5. деградація
Першою інформаційною революцією вважається
1. винайдення писемності
2. винайдення телеграфу та телефону
3. винайдення ОЕМ та мікропроцесорів
4. винайдення телебачення
5. виготовлення першої штучної речовини
Соціальні процеси , що спричиняють пост упові зміни елементів соціальної системи, називаютьс я
1. трансформаційні
2. еволюційні
3. революційні
4. стадіаль ні
5. епоха льні
Соціальні процеси, що сут тєво змінюют ь комбінацію елеме нт ів соціальної с истеми
1. трансформаційні
2. еволюційні
3. революційні
4. стадіаль ні
5. епоха льні
Створені з певною метою спільнот и, що об'єднують пе вною структ урою т а системою взаємовідносин різні соціальні
суб'єкти, позначаються терміном
1. соціальні групи
2. соціальні стат уси
3. соціальні страти
4. соціальні організації
5. соціальні норми

Стратифікаційними групами називають ті, що утворюються, переважно, за
1. майновими та ста тусними критеріями
2. військовими та силовими критеріями
3. будь-якими
4. немає правильної відповіді
5. мовними та релігійними крите ріями
Структура с учасного громадянського суспільства включає в себе наст упні елементи (виберіть невластиве )
1. Політичні партії
2. Громадські та суспільно-політичні організації та рухи (пацифістські, екологічні, правозахисні тощо)
3. Незалежні ЗМІ
4. Армія і Флот
5. Церква (релігійні організації)

Сукупності люде й, в яких її члени пов'язані спілкува нням, виконанням певних соціальних функцій, в той чи інший спосіб
підтверджують свою приналежніст ь до цієї групи та усвідомлюють її позначаються т ерміном
1. номінальні групи
2. стат ис тичні групи
3. структурні соціальні групи
4. військовий підрозділ
5. натовп

Суспільством визнають
1. будь-яку людську спільноту іс нуючу на певній території
2. найбільшу з існуючих на певній території спільнот людей
3. найменшу з існуючих на певній території спільнот людей
4. немає правильної відповіді
5. усі варіанти рівнозначні

Твердження "суспільство - це форма адаптації людини до природного с ередовища, що за безпечує існування та
самовідтворення людських спільнот"
1. протиста вляє суспільство природі
2. визначає суспільство як ча стину природи
3. визначає природу як частину суспільства
4. не пов'язує суспільство і природу
5. немає правильної відповіді

Теорію індустріального суспільства пов'язують з
1. Даніелем Беллом
2. Освальдом Шпенглером
3. Арнольдом Тойнбі
4. Мануеле м Кастельсем
5. Імануілом Кантом

Термін "мережеве суспільс тво" (англ. network society ) для позначення нового феноме ну породженого ІТ-технологіями,
запропоновано дослідником розвитку інформаційного суспільства ___
1. Даніелем Беллом
2. Освальдом Шпенглером
3. Арнольдом Тойнбі
4. Мануеле м Кастельсем
5. Імануілом Кантом
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Типологію суспільств (мис ливців та збирачів, с адівниче, аграрне, промислове) , розвиток яких пов'язується зі здатністю
створювати додатковий продукт та відповідно складну соціальну структуру запропонував
1. Даніель Белл
2. Елвін Тоффлер
3. Джерард Ле нскі
4. Фердинанд Тьонніс
5. Вареніус
Формалізація певної норми, визнання її в суспільст ві, перетворення їх на сталі елементи соціальної системи, є процесом
відомим як
1. інтеріоризація
2. концептуалізація
3. інституалізація
4. профанація
5. емансипація

Що важливіше для визначення соціального інституту ?
1. чисельність соціальної організації
2. історично трива ле існування соціальної організації
3. офіційне визнання його таким
4. традиційність існування та виразну чинність в певному соціальному середовищі
5. корот котривалість існування
Яка функція соціального інституту на йважливіша?
1. пізнавальна
2. інформаційна
3. регулятивна
4. виховна
5. каральна
Будь-яка штучна річ виготовлена для задоволення певної потреби, матеріальний вияв культури - це
1. Артефакт
2. Ментифакт
3. Соціофакт
4. Природний факт
5. Науковий факт
Виберіть з переліку рису, що не хара ктеризує етнос
1. спільність терит орії
2. усвідомлення єдності походження т а історичної долі, почуття спільноти
3. спільна релігія
4. спільна духовна і матеріальна культ ура
5. єдність мови

Виберіть правильне визначення
1. Етнос - стійка спільність люде й, що склалась на певній території на основі спільності економічних інтересів, розвинених
соціальних зв'язків та соціальної ролі у певному с успільстві, позначається спіль ною культурою та наявністю окремої
самос відомості вираженій у са моназві;
2. Етнос - усталена спільність людей, що історично склалась на певній території на основі спіль ності мови, духовної та
матеріальної культури, позначається спільним а нтропологічним і психологічним типами та наявністю окремої етнічної
самос відомості вираженій у са моназві;
3. Етнос - стійка спільність люде й, що історично склалась на певній території на основі спільного походження та тісних
кровноспоріднених зв'язків, позначаєть ся спільним антропологічним і пс ихологічним типами та наявніст ю окремої родової
самос відомості вираженій у са моназві;
4. Етнос – будь-яка форма взаємодії людей;
5. Етнос – сукупність фольклорних особливостей духовної культури.

Виберіть правильне твердження
1. Етнос - складна біосоціаль на система
2. Етнос - має соціальну природу, виника є в певних соціальних умовах зникнення яких веде до розпаду етнічної спільност і
3. Етнос - має біологічну природу і його існування не залежить від зміни соціального середовища
4. Етнос - суб'єктивне поняття, існує тільки в уявлені певних людей як ідеальна спільнот а
5. Усі відповіді вірні
Виберіть правильне твердження ет нічна свідомість - це
1. усвідомлення територіальної спільності
2. усвідомлення станової та майнової с пільності
3. усвідомлення конфесійної (релігійної) спільності
4. усвідомлення станової та політичної спільності
5. усвідомлення мовної та культурної спільності
Виберіть правильне твердження політонім - це
1. процес утворення етносу
2. прадавня територія (прабатьківщина ) певного етносу
3. усвідомлення станової та політичної спільності
4. етнічна назва, зовнішнього походження ( від іншого е тносу)
5. назва держа ви або етнічна назва , що походить від назви держави
Виберіть те, що стосується етапів розвитку етносу
1. формування класів
2. створення власної державності
3. формування зовнішньоекономічних зв'язків
4. поява спільної ідентичності, що відбиває мовно-культ урну єдність
5. немає правильної відповіді
Виселення а бо розпорошення етнічно іншого населення серед пануючої більшості, з метою їх примусової асиміляції або
повного усунення з певної території опис ується терміном
1. Етнічна сегрегація
2. Етнічна дискримінація
3. Етнічна депортація (етнічні чистки)
4. Усі відповіді вірні
5. Етнічна плацента
Галуззю культури вважається
1. Сукупність культурних явищ і об'єктів, що складають певну цілісність, але як частину цілого
2. Сукупність культурних явищ і об'єктів, що існують як відносно самостійні цілісності й можуть не розглядатись як частини
інш ої ціліснос ті
3. Різні варіанти культурних систем, що відрізняються способами їх формування та засобами існува ння, формами їх носіїв
4. Будь-які культурні об’єкти
5. Усі відповіді вірні
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Глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості людей, що включає в себе несвідомі схильності до певного
сприйняття світу, с пособу мислення та певної моделі поведінки.
1. державна ідеологія
2. державна політика
3. менталітет
4. антропологічний тип
5. суверенітет

Головною характеристикою контркульт ури є
1. Авангардність
2. Мас овість
3. Опозиційність
4. Тра диційність
5. Комерційніст ь
Діахронні та синхронні інформаційні ет нічні зв'язки, найчастіше існують у формі
1. класів і соціальних станів
2. кланів і родів
3. традицій і звичаїв
4. усі відповіді вірні
5. ринків т а ка піталів
Для позначе ння політ ики, в якій вдаються до обме ження прав носіїв іншої ет нічності, використовується термін
1. Етнічна сегрегація
2. Етнічна дискримінація
3. Етнічна депортація (етнічні чистки)
4. Усі відповіді вірні
5. Етнокультурний ареал
Екзоет нонім - це
1. етнічна назва автентичного походже ння - самоназва етносу
2. частина етносу, що розселена в межах іншої етнічної території
3. назва етносу зовнішнього походження, тобто така, що походит ь від інших народів
4. назва держа ви
5. етнічна назва, що походить від на зви релігії
Ендоетнонім - це
1. етнічна назва автентичного походже ння - самоназва етносу
2. частина етносу, що розселена в межах іншої етнічної території
3. назва етносу зовнішнього походження, тобто така, що походит ь від інших народів
4. назва релігії
5. назва соціального інституту
Епоха відома як Модерн тривала
1. 20-80 роки ХVІІІ ст.
2. ХVІ І - ХІХ ст.
3. кінець ХІХ - поч. ХХ ст.
4. ІІ пол. ХХ ст.
5. почалась в ХХІ столітті

Етнічне відродження - процес відродження, піднесе ння етнічної самосвідомості, що активно себе не проявляла протягом
певного історичного часу
1. Етнічна рева йвелізація
2. Рее тнізація
3. Етнічна ремаргіналізація
4. Усі варіа нт и вірні
5. Етнічна плацента

Етноойкуме на - поняття яке використовують для позначення території, ___________;
1. яку іс торично заселив та опанував
2. яку силою загарбав
3. на якій відбувся етногенез
4. на якій розташована метрополія
5. на якій чітко визначено адміністративні одиниці
Етноплацента - це
1. територія на якій розселений представники певного етносу
2. територія колонізована певним ет носом
3. територія на якій відбувся етногенез певного е тносу
4. усі відповіді вірні
5. територія з чіткими природними межами

Етнос або його частина яка створює власну державу на основі власних етнокультурних традицій, як домінуючих у даній
державі. Йдеться про 1. етосоціальний організм
2. етнополітичний організм
3. субетнос
4. метаетнос
5. етнічний субстрат

Іншою назвою поп-культури є
1. Авангардна
2. Ерзац-культура
3. Субкультура
4. Мас ова культура
5. Елітарна

Контакти між певними етнічними одиницями, в усій множині їх різновидів, та їх результати, коректніше позначати
терміном
1. міжнародні відносини
2. міжнаціональні контакти
3. міжетнічна взаємодія
4. народна дипломатія
5. міжконфесійні конфлікти
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Масова культура хоч і протиставляється академічній культурі, прот е на відміну від контркультури, їй притаманна
орієнтація на
1. Домінуючу ідеологію
2. Комерційний ус піх
3. Тільки на певне, вузьке коло споживачів
4. На успіх в інших країнах
5. Досягнення виконавських висот

Нав'язування пануючої етнічнос ті етнічним меншинам, що веде до втрати пе рвинної етнічності, позначається терміном
1. деетнізація
2. етнічна асиміляція (природна)
3. етнічна асиміляція (примусова)
4. етнічний субстрат
5. етнічний суперстрат
Назва вірос повідання, або назва народу, що походить від віросповідання, позначається терміном
1. Ендоетнонім
2. Койнонім
3. Конфесіонім
4. Мікроетнонім
5. Епонім
Найчастіше поняття "духовна куль тура" пов'язуєтьс я з
1. Світом технології
2. Мат еріальним виробництвом
3. Сферою сакрального, релігійного
4. Мат еріальними цінностями
5. Військовою звитягою

Належність, тісний зв'язок чи походження спільноти або якогось історичного явища з певною територією, підкреслюється
за допомогою терміну
1. автохтонність
2. автентичність
3. екзотичність
4. езотеричніст ь
5. поліморфізм
Наявність в межах певного суспільства різних спільнот, що вирізняют ься між собою певним комплексом культ урних
характерис тик, або наявність процесів, що призводять до появи т аких відмінностей, позначають терміном
1. Культурна диференціація
2. Домінуючою культурою
3. Культурне панування
4. Культурне плазування
5. Поліграф

Носієм культури на макрорівні є
1. Людство в цілому
2. Локальне суспільство
3. Індивід
4. Державна влада
5. Певний соціальний клас

Оскільки космополітизм, практично в жодному суспільстві, не має реального суспільно-політичного механізму реа ліза ції,
тому на практиці він є проявом
1. толерантного, позитивного ставлення до іс нуючого етнічного або національного оточення
2. негативного ставлення до існуючого етнічного або національного оточення
3. байдужого ставлення до існуючого етнічного або націона льного оточення
4. усі варіанти рівнозначні
5. переконання у вищості власної нації

Особи які втратили чітку ет нічну ідентичність (своя втра чена, інш а не набута)
1. етнофори
2. етнічні маргінали
3. біпа триди
4. субпа сіонарії
5. гаплотипи
Період, який визнача ється як "Куль тура Відродження" тривав
1. Від 4 тис. до н.е. - до V с. н.е.
2. Від V - до XIV ст.
3. Від XIV - до XVI ст.
4. Від кінця XVI - до XIX ст.
5. Від початку ХХІ ст.
Період, який визнача ється як "Куль тура Нового часу" тривав
1. Від V - до XIV ст.
2. Від XIV - до XVI ст.
3. Від кінця XVI - до кінця XIX ст.
4. Від кінця ХІХ ст. - до сьогодні
5. Від початку ХХІ ст.

Під матеріальною культурою найчастіш е розуміют ь
1. усю сукупність результатів діяльності людей (окремих спільнот або людства в цілому) , що спрямована на забезпечення
різноманітних потреб життєдіяльності в природно-географічному та соціальному середовищах
2. діяльність людей спрямовану на розвиток і перетворення людської свідомості
3. різні варіанти культурних систем, що відрізняються способами їх формування та засобами існування, формами їх носіїв
4. тільки результати фізичної праці
5. тільки, те що стосується релігійної діяльності
Під "мемом" розуміють (виберіть на йточніше визна чення)
1. Аспекти культури, що виникають в соціумі, і які є проявами соціальної с ис теми і соціальних відносин між індивідуумами та
групами
2. Певну одиницю інформації, що передається від людини до людини, здатна до мутації і самовідтворе ння
3. Явище, процес, предме т, властивість предмету або процесу, поява якого є результатом діяльності людини
4. Будь-які результат и фізичної праці
5. Будь-які прояви інтелекту
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Під ментифактами розуміють
1. Будь-які штучні речі
2. Ідеї та образи, що формують і виявляють культ уру
3. Аспекти культури, що виникають в соціумі, і які є проявами соціальної с ис теми і соціальних відносин між індивідуумами та
групами
4. Будь-які об'єкти культури
5. Будь-які соціальні норми

Подвійна етнічна ідентичність притаманна
1. етносам
2. субетносам
3. етнографічним групам
4. соціальним інститута м
5. державним а втономіям

П о дв ійні сть по чуттів, коли етніч не в икл икає су пер ечл иві по зиції, ситу ація
етніч ної нев изначеності, нездатно сті до етнічно го само виз начення,
притаманній осо бі або групі, що про явл яється в од но часно негативном у або
од ноч асно по зитив ном у ставл ення до д вох конф лікту ю чих етніч них систем,
позначається термі ном
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1. Косм опо літиз м
2. Е тнічний індиф ер ентизм
3. Е тнічна ам б івалентність
4. Е тнічна то л ерантність
5. А партеї д

Поколінням в на уці прийнято вважа ти
1. 10 років
2. 25 років
3. 45 років
4. 100 років
5. 5 років
Політика примусового відокремлення носіїв певної етнічності, позначаєтьс я терміном
1. Етнічна сегрегація
2. Етнічна дискримінація
3. Етнічна депортація (етнічні чистки)
4. Етнічна ойкумена
5. Сат ис факція
Поступове і непомітне набуття іншої етнічності, що може бути бажаним і добровільним вибором, називається
1. деетнізація
2. етнічна асиміляція (природна)
3. етнічна асиміляція (примусова)
4. немає правильної відповіді
5. національне відродження
Примус ова або природна втра та етнічності позначається терміном
1. деетнізація
2. етнічна асиміляція (природна)
3. етнічна асиміляція (примусова)
4. етноревайвелізація
5. усі відповіді вірні
Процес вибору однієї з притлумлених етнічних ідентичностей, як базової, в етнічних процесах позначається те рміном
1. Етнічна рева йвелізація
2. Рее тнізація
3. Етнічна ремаргіналізація
4. Усі варіа нт и вірні
5. Етнічна емансипація
Процес повернення до первинної етнічності, втраченої внаслідок природної або примусової асиміляції, називається
1. Етнічна рева йвелізація
2. Рее тнізація
3. Етнічна ремаргіналізація
4. Репатриація
5. Денаціфікація
Раціона льно невмотивований страх перед проявами чужої етнічності, що може переростати в агресію до інших етносів,
позначають терміном
1. Етнічна ксенофобія
2. Етнічний конфлікт
3. Етнічна антипатія
4. Етнічна дистанція
5. Етнічна компліментарніст ь
Світоглядна позиція, інколи ідеологія, що заявляє про перевагу загальнолюдської ідентичност і над національною,
позначається терміном
1. Інтернаціоналізм
2. Космополітизм
3. Шовінізм
4. Пролетарський інтернаціоналізм
5. Тот алітаризм
Світогляд, почутт я, ідеологія та політика, що ґрунтуються на визнанні доцільності дискримінації представників інших
етносів. Виражене почут тя зверхності щодо інших етносів.
1. націоналізм
2. шовінізм
3. расизм
4. інтерна ціоналізм
5. егаліт аризм
Ск ла дова частина етно су, що вир ізняється традиційною к ультурно1. субстр ат
побутово ю специф іко ю та пев ною відруб ніс тю закріпл еною ш лю бно2. субетно с
ро динним и з в'яз кам и, яка склалась внаслід ок певної со ціа льної або
3. супе рстрат
територ іально-господар ськ ої само бутно сті та з акрі плена под війною етнічною
4. супе ретно с
самосвід о містю та локальною сам она зв ою.. .
5. адстрат
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Специфічні хара ктеристики етнічних ознак і рис, що властиві кожному конкретному етносу називають
1. етномаркерами
2. етнофорами
3. етнонімами
4. етніконами
5. гаплогрупами
Спільна назва близьких за походженням етносів - має на зву
1. метаетнонім
2. койнонім
3. мікроетнонім
4. суперетнос
5. суперстрат
Стиль, що в історії мистецтва Австро-Угорщини отримав назву Secession (від лат. "відокремлення") , відомий також як
1. Еклектика
2. Реа лізм
3. Конструктивізм
4. Модерн
5. Романський
Стиль, що в історії мистецтва С ША отримав назву Tif fany (за прізвищем знаменитого митця) , в Європі відомий як
1. Еклектика
2. Реа лізм
3. Конструктивізм
4. Модерн
5. Готика
Суттєві, докорінні зміни, що позначаються на всіх с уттєвих елементах культури і змінюють саму систему культури,
називають
1. культурна інновація
2. культурна мутація
3. культурна революція
4. культурний занепад
5. культурна дистанція

Схильність або практику сприйнят тя іншого через призму власних етнічних цінностей, позначають терміном
1. шовінізм
2. націоналізм
3. eтноцентризм
4. нігілізм
5. інтерна ціоналізм
Територія на якій відбувся етногенез певного етносу - має назву
1. етнойкумена
2. етнопла цент а
3. етнокультурний ареал
4. етнічний гомеостаз
5. культурний ландшафт
Терміном "етніцизм" позначають 1. акцентування на етнічному
2. ненавис ть до інших етнічностей
3. байдужість до ет нічного
4. абсолютизація сус пільства в якому відсутнє явище етнічного
5. пролетарський інтернаціоналізм
Терміном "етнічні ст ереотипи" позначають процес
1. узагальнення і перенесе ння негативного досвіду на весь етнос
2. ступінь розуміння або нерозуміння іншої етнічності
3. почуття неприязні до іншої е тнічност і
4. нав'язування пануючої етнічності
5. виявлення спільних рис
Термін, що в перекладі означає "штучно зроблений" - це
1. Артефакт
2. Ментифакт
3. Соціофакт
4. Історіографічний факт
5. Натуральний
Тонічне мистецтво
1. архітектура
2. живопис
3. музика
4. скульптура
5. фреска
Точніш е визначає наявність окремого етносу (виберіть одну відповідь)
1. спільний антропологічний тип
2. спільна етнічна самосвідомість
3. єдність території
4. єдність релігійних вірувань
5. немає правильної відповіді
Традиційною культурою вважається та, що
1. вкорінена в суспільстві та існує протягом багатьох поколінь
2. є домінуючою та пануючою
3. є примітивною і застарілою
4. вигаданою, утопічною
5. занепадає або є реліктовою
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Уся сукупність елементів культури, що склалися історично і передаються з покоління в покоління - це
1. Молодіжна культура
2. Культурна інновація
3. Тра диційна культура
4. Культурна мутація
5. контркультура
Характер соціокультурних процесів та явищ, що зумовлюють перехід від однієї культурної моделі до іншої або суттєві
зміни в культурі, позначають терміном
1. Субкультура
2. Форма культури
3. Культурна динаміка
4. Артефакт
5. Культурна дистанція
Штучне створення умов, що унеможливлюють або утруднюють збереження культурної, мовної, етнічної самобутності або
припиняють фізичне, генетичне самовідтворення певного етносу. Йдеться про
1. Етнічну інте грацію
2. Етнічний індиферентизм
3. Етноцид (геноцид)
4. Космополітизм
5. Компліментарність
? ????? - це автопо літонім
1. Данії
2. Греції
3. Іспанії
4. М ал ьти
5. Кіпру
Авто полі тоні мом Фінляндії є
1. No rg e
2. Sverige
3. Suom i
4. ? ??? ??
5. Фінлянд ія
Авто полі тоні мом Швеції є
1. No rg e
2. Sverige
3. Suom i
4. ? ??? ??
5. Ш веція

Албанці - це екзоетнонім
1. Еллінів
2. мусліман
3. волохів
4. шкіптарів
5. фракійців
Аттика - це історичне ядро
1. Греції
2. Іспанії
3. Іта лії
4. Мальти
5. Португа лії
Бельгія за Конституцією є
1. унітарною де ржа вою
2. федеративною державою
3. конфедеративною державою
4. імперія
5. не є суверенною державою, входить до складу іншої як автономія
Більшу політичну "вагу" за конституційним устроєм Франції має
1. Президент
2. Прем'єр-міністр
3. Спікер Національних зборів
4. Мають рівні права
5. Не є суверенною державою, знаходиться під зовнішнім управлінням
Боснійсько-хорвать ска федерація знаходиться на території
1. Хорват ії
2. Боснії і Герцеговини
3. Сербії
4. є окремою державою
5. Македонії
Великобританія має династію, що офіційно називається
1. Сакс-Кобург-Гот ська
2. Гановерська
3. Віндзорс ька
4. Бурбони
5. Бернадоти
Виберіть країну з монархічною формою правління
1. Греція
2. Данія
3. Португа лія
4. Фінляндія
5. Сан-М арино
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Виберіть мову, що належать до іберо-романської підгрупи
1. димотика
2. кастел'яно ( Castellano)
3. рето-романськa
4. са амська
5. кашубська (kasz ëbsczi)
"Високим стилем" в Греції вважається використання мови, що називається
1. Димотика
2. Кафаревуса
3. Койне
4. Церковнослов'янська
5. Вульгат а
Власне іспанською на зива ють мову
1. Валійську
2. Валенсійську
3. Галісійську
4. Окситанську
5. Кас тильську
Німецькій імперії в ХІХ - на поч.. ХХ ст. правила династія
1. Бурбонів
2. Габсбургів
3. Гогенцолернів
4. Савойсь ка династія
5. Гановерська династія
В часи Римс ької імперії назва території суча сної Франції була
1. Галіція
2. Галія
3. Галат
4. Галілея
5. Гранада
Гельве тія - це латинська на зва
1. Ліхтенштейну
2. Австрії
3. Швейцарії
4. Люксембургу
5. Польщі
Гімном Франції є пісня
1. Парізьєн
2. Марсельєза
3. Інтернаціонал
4. Піс ня про Сида
5. Оріфламма
Голова держави Люксембург є
1. князь
2. великий герцог
3. король
4. президент
5. канцлер
Давні болгари, яких називають протоболгарами були за етнічним походженням
1. слов'янами
2. фракійцями
3. греками
4. тюрками
5. норманами
Давня царська династія Грузії
1. Джугашвілі
2. Де Толлі
3. Багратіоні
4. Ольденбурги
5. Аббасиди
Девіз Британського герба
1. Боже бережи королеву
2. В Бога ми віримо
3. Бог і мій закон
4. Єдність - сила
5. З множини - єдність
Династія Р оманових, згідно з династичними правилами, за чоловічою лінією перетворила сь на династію Голштейн-Готт орп
- гілку Ольденбурзької династії, починаючи з
1. Петра І
2. Петра ІІІ
3. Кат ерини ІІ
4. Миколи ІІ
5. Павла І

Династія Сакс-К обург-Гота є правлячою в
1. Бельгії
2. Австрії
3. Швейцарії
4. Люксембургу
5. В усіх названих країнах
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Етнонімом мешканців Монако є
1. Ібери
2. Фріули
3. Сефарди
4. Монегаски
5. Мориски
Історичним ядром Франції вважається
1. Франконія
2. Іль-де-Франс
3. Фрісландія
4. Порто-Франко
5. Фракія
Князівство Валахія знаходилось на території суча сної
1. Греції
2. Болгарії
3. Сербії
4. Угорщині
5. Р умунії
Маршал, очолював фінські війська під час радянсько-фінської війни та під час ІІ-ї Світової війни, у 1944-1946 рр.
пре зидент Фінляндії
1. Альфред Нобель
2. Карл Манергейм
3. Франсиско Фра нко
4. Йозеф Р ацингер
5. Фрідріх Енгельс

Мова басків має назву
1. гал'єґос
2. ладіно
3. еускера
4. катала
5. кастіліано
Назва "Англія" походить від
1. корінного кельтського племе ні
2. переселенців з континенту германського походження
3. завойовників норманів
4. римських військових залог
5. від арабів
Назва "Ватикан" походить від
1. назви чину священнослужителя католицької церкви
2. назви частини священицького облачення
3. назви пагорба
4. імені першого папи римського
5. правильна відповідь відсутня
Назва "Італія" походить від
1. фінікійської назви Іберійського півос трова
2. грецької назви півострова де були засновані колонії грецьких полісів
3. римської назви міста на теренах іберійських кельтів
4. імені святого пізньоримського часу
5. римської назви пагорба
Найдавнішим з нинішніх європейських прапорів вважа єт ься
1. Данський
2. Грецький
3. Іспанський
4. Шведський
5. Чеський

Найдавнішою з існуючих країн з республіканською формою правління (найдовше існувала як республік1. в Європі
вважають
1. Ват икан
2. Грецію
3. Іта лію
4. Сан-М арино
5. Іспанію

На території Авст рії пере важає
1. проте стантизм
2. католицизм
3. православ'я
4. на півночі переважно римо-католицизм, на півдні переважно протестантизм
5. конфуціанство
На території Німеччини переважає
1. проте стантизм
2. католицизм
3. на півночі переважно протестантизм, на півдні переважно римо-католицизм
4. на півночі переважно римо-католицизм, на півдні переважно протестантизм
5. православ’я
Національний прапор Вельсу є
1. білий з кос им червоним хрестом
2. синій з косим білим хре стом
3. білий із зображенням червоного вершника, що вражає списом чорного дракона
4. біло-зелений із зображенням червоного дракона
5. червоний з ге льветійським білим хрест ом і
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Національним прапором Шотла ндії вва жається
1. білий з кос им червоним хрестом
2. синій з косим білим хре стом
3. білий з прямим червоним хрест ом
4. біло-зелений із зображенням червоного дракона
5. червоний з ге льветійським білим хрест ом
Офіційними мовами Люксембургу є
1. німецька
2. французька
3. німецька і французька
4. французька і люксембурзька
5. німецька, французька і люксембурзька
Парламент в Іспанії має назву
1. Рейхстаг
2. Генеральні штати
3. Генеральні Кортес и
4. Скупщина
5. Конгрес
Перша королівська польсь ка династія
1. Ягелони
2. П'ясти
3. Арпади
4. Готторпи
5. Прше мисловичи
Перша революція , що отримала "квіткову назву" у ХХ ст. відбулась у Португалії відома як
1. "рожева революція"
2. "революція троянд"
3. "революція гвоздик"
4. "жа сминова революція"
5. "революція лілій"
Під час Югославської війни 90-х років, сербських ополченців називали
1. гайдамаками
2. помаками
3. усташами
4. четніками
5. яничарами
Під час Югославської війни 90-х років, хорва тських ополченців називали
1. гайдамаками
2. помаками
3. усташами
4. четніками
5. яничарами
Покровителем Англії вважається
1. св. Патрік
2. св. Андрій
3. св. Георгій
4. св. Кирило і Мефодій
5. св. Давид
Покровителем Ірландії вважається
1. св. Патрік
2. св. Андрій
3. св. Георгій
4. св. Борис і Гліб
5. св. Давид
Покровителем Шотландії є
1. св. Патрік
2. св. Андрій
3. св. Георгій
4. св. Петро і Павло
5. св. Давид
Понят тя "Корона св. Вацлава" позначає середньовічну
1. Болгарію
2. Польщу
3. Чехію
4. Угорщину
5. Сербію
Понят тя "Корона св. Стефа на " позначає середньовічну
1. Болгарію
2. Польщу
3. Чехію
4. Угорщину
5. Сербію
Правляча династія в Іс па нії
1. Глюкс бург
2. Грімальді
3. Бурбони
4. Нассау
5. Омейяди
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Правляча династія Монако
1. Готта
2. Грімальді
3. Бурбони
4. Нассау
5. Бабенберги
Президента ФРН обирають
1. Виборці прямим голосуванням
2. Бундестаг
3. Бундесрат
4. Федеральні збори
5. Немає такої посади
"Простою" мовою, що пов'язана з народно розмовними говірками і використовуєтьс я як літерат урна гре цька мова,
вважається
1. Димотика
2. Кафаревуса
3. Койне
4. Церковнослов'янська
5. Креольс ька

Рослинним символом Англії є
1. квітка цибулі
2. троянда
3. конюшина
4. будяк
5. листя клену
Рослинним символом Ве лсу є
1. квітка цибулі
2. троянда
3. конюшина
4. будяк
5. листя клену клен у
Світське ім'я діючого Папи Римського є
1. Кароль Войт ила
2. Джузепе Гарібаль ді
3. Беніто Муссоліні
4. Йозеф Р ацингер
5. Хорхе Маріо Берґольйо

Символічним наслідком якої події, спільної для скандинавс ьких країн та Фінляндії, є прис утність т. зв. "скандинавського
хреста" на їх прапорах?
1. Участі у хрестових походах
2. Кальмарської унії
3. Наполеонівських війн
4. Нейтрального військово-політичного статусу
5. Германського етногенезу

Сучасна Франція - це
1. I республіка
2. II республіка
3. III республіка
4. IV республіка
5. V республіка
Характерне зображення геральдичного, так званого, "скандинавського хреста", вперше з'явилось на
1. Данському прапорі
2. Норвезькому прапорі
3. Шведському прапорі
4. Фінському прапорі
5. На усіх одночасно
Члени бундесра ту Німеччини
1. вибираються населенням
2. делегуються кожним із ландтагів
3. призначаються президентом
4. немає правильних відповідей
5. отримують посаду в спадок
Яка з наведених республік існувала як незалежна держава у міжвоєнний період (між І-ю та ІІ-ю с вітовими війнами)
1. Українс ька республіка
2. Литовсь ка республіка
3. Білорусь ка республіка
4. Вірменська республіка
5. Кубанс ька республіка

"Валовий показник щастя" - офіційний показник економічного розвитку в
1. Непалі
2. Бутані
3. Шрі-Ланці
4. М'янмі
5. Ісландії

Виберіть ендополітонім, що відповідає назві К итай
1. Джунго
2. Бхарата
3. Ніпон
4. Чосон
5. Мін-гук
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Виберіть із переліку історичних і політичного діяча Китаю, що був пов'язаний з послідовним впровадженням
реформ 80-х рр. ХХ ст .
1. Мао Дзедун
2. Чан Кайши
3. Хун Сюціань
4. Ден Сяопін
5. Юань Шикай

Виберіть історичного діяча, який належить до т.з. "отців зас новників" США
1. Америго Віспуччі
2. Джордж Вашингтон
3. Вільям Грант
4. Авраам Лінкольн
5. Вільям Шерман
Виберіть країну з монархічною формою правління
1. Індонезія
2. В'єтнам
3. Східний Тимор
4. Китай
5. Бруней
Виберіть країну, населення якої переважно сповідують шиїтський іслам
1. Афганістан
2. Іран
3. Пакист а
4. Сирія
5. Казахстан
Виберіть територію, що була колонією Голландії
1. Бруней
2. Сінгапур
3. Індонезія
4. Східний Тімор
5. Індія
Виберіть територію, що була колонією Іспанії
1. Філіппіни
2. Сінгапур
3. Індонезія
4. Східний Тімор
5. Японія
В історії південно-східної Азії назва "стежка Хо Ши Міна" позначає
1. процес регіоналіза ції та інтернаціоналізації в'єтнамської війни
2. процес вибору політичного вектору розвитку повоєнного В'єтнаму
3. процес загострення в'єтнамо-китайських суперечнос тей
4. процес еска лації радянської війсь кової присутност і в регіоні
5. релігійна практика
Гасло "геть кост юм!" , спочатку було елементом формування т.з. «справжнього _______ націоналізму»
1. Ангольського
2. Заїрського
3. Півде нноафриканського
4. Єгипетського
5. Арабського
Гуру-Нанак відомий в історії індії як
1. лідер сипайського повстання
2. засновник джайнізму - релігійної меншості в індії
3. засновник сикхизму - релігії, що стала основою етноконфесійної ідентичності зна чної частини на селення Індії
4. засновник ісламу
5. винахідник телескопу
Демократична республіка В'єтнам (ДРВ ) - це
1. Півде нний В'єтнам
2. Північний В'єтнам
3. В'єтнам до поразки французьких війс ьк
4. Французька колонія
5. Провінція Таїланду
Державний департамент (держдеп) США займається
1. Внутрішніми справами
2. Закордонними справами
3. Національною безпекою
4. Справами кабінету міністрів
5. Сільським господарством
До якої мовної сім'ї нале жить фарсі ?
1. Афразійської
2. Алтайс ької
3. Кардофансь кої
4. Індоєвропейської
5. Австро азійської

Дружина президента Арге нтини, що користува лась популярністю в народі, стала неформальним лідером лівого крила
перонізму
1. Ділма Руссефф
2. Ева Дуарте (Евіта)
3. Крістіна Кіршнер
4. Луїза Чіконе
5. Маргре те Естрідсен
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Засновником правлячої династії в Сіа мі, представники якої здійснили модернізацій ні реформи був
1. Пол Пот
2. Ієнг Са рі
3. Рімпоче
4. Рама Чакрі
5. Ден Сяопін
Звичай забороняє чоловікам відкривати обличчя у
1. зулусів
2. буш менів
3. пігмеїв
4. туарегів
5. банту
Згідно з принципом вілаєт-е-факіху, в Ірані - вищим духовним авторитетом і главою держави є
1. Рахбар
2. Рамадан
3. Р ухна ма
4. Ер- рахман, ер-рахім
5. Далай-лама
З наве деного пе реліку виберіть країну з переважно арабським населенням
1. Таджикиста н
2. Іран
3. Сирія
4. Узбекистан
5. Азербайджан
З наве деного пе реліку виберіть країну з переважно етнічно іранським населе нням
1. Таджикиста н
2. Ліван
3. Киргизстан
4. Ємен
5. Узбекистан
З наве деного пе реліку виберіть країну, що є монархією (мамлякат)
1. Йорданія
2. Туркменістан
3. Туреччина
4. Іран
5. Узбекистан
З прийняттям "Акту про Британську Північну Америку" пов'язане отримання Канадою статусу
1. Домініону
2. Колонії
3. Незалежності
4. Члена брит анської співдружності
5. Особистого володіння короля
Іріан Джая - це назва західної (індонезійс ької) частини острова
1. Ява
2. Борнео
3. Тимор
4. Нова Гвінея
5. Цейлон
Колоніальне володіння Фра нції, відоме як Кохінхіна, було розташоване
1. на території сучасного В'єтнаму
2. на території сучасного Таїланду
3. на території сучасного Брунею
4. на території сучасної Малайзії
5. на території сучасного Китаю
"Країна Вільних" - це назва однієї з країн регіону в перекладі з
1. лаоської
2. філіпінс ької
3. китайської
4. тайської
5. са нскрит у
Країни Магрибу, переважно заселені
1. арабами та євреями
2. арабами та копта ми
3. арабами та берберами
4. арабами та конголезцями
5. іранцями
Лівий курс, спрямований на побудову соціалізму в Чилі, спробува в здійснити
1. Хуан де Лас Касос
2. Сальвадор Альєнде
3. Хуан Моралес
4. Уго Чавес
5. Марадона
Лідером боротьби проти режиму апарте їду в ПАР був
1. Іді Амін;
2. Нельсон Манде ла;
3. Роберт Мугабе;
4. Патріс Лумумба
5. Мубарак
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Масшт абні репресії проти комуністів (фізичне винищення більше ніж пів мільйона осі - це епізод історії
1. В'єтнаму
2. Малайзії
3. Індонезії
4. Східного Тимора
5. правильна відповідь відсутня
Мова африкаанс належить до ________ мовної сім'ї
1. афразійської
2. банту
3. індоєвропе йс ької
4. кайсанської
5. австра зійської
Молодіжні загони активістів пе ріоду китайсь кої "культурної революції" відомі як
1. тайпіни
2. іхе туані
3. хунвейбіни
4. муджтахіди
5. сіпаї
Муама р Каддафі виклав основи своєї теорії організації політичної системи в країнах ісламу в
1. Авесті
2. Зеленій книзі
3. Р ухна ма
4. І-цзин
5. Сунні
Мусульманська Ліга в історії Індії - це (виберіть правильну відповідь)
1. Ісламські провінції, що об'єднались після досягнення незалежності
2. Організація, що об'єднувала мусульман Індії в боротьбі за незалежніст ь
3. Міжнародна організація, що вимагала проголошення незалежності Індії як мусульманської держави
4. Футбольна ліга в якій грали клуби з країн Азії
5. Офіційна назва Арабського халіфату
Назва держави, в якій було вста новлено режим "червоних кхмерів"
1. Бірма
2. Сіам
3. Малайзія
4. Філіппіни
5. Кампучія
Назва президентської резиденції в США має назву
1. "Вотергейт"
2. Білий Дім
3. Капітолій
4. Альберт Хол
5. Пентагон
Нащадки голландських колонізаторів на півдні Африки, що вважають її своєю е тнічною батьківщиною, називаються
1. Готентоти
2. Бушмени
3. африканери
4. мамлюки
5. яничари
Одна з особливостей постколоніальної африканської самосвідомості, що на йбільше проявилась в етнокультурній
стилістиці
1. Азанія
2. Абіссінія
3. Абакост
4. Апартеїд
5. Ахуромазда
Одна із ст арода вніх назв Африки, що ча сто викорис товується для альтернат ивного найменування континенту або його
частин
1. Міср
2. Азанія
3. Абакост
4. Ашанті
5. Аравія

Одним з лідерів філіппінського національно-визвольного руху був
1. Хо Ши Мін
2. Хосе Рісаль ;
3. Бодхідхарма
4. Сіддхартха
5. Чан Кайши

Одним з найбільш ефективних інструментів економічних ре форм в Китаї в перехідний період 80-х - поч. 90-х рр.. ХХ ст.
Були
1. націоналізація найважливіших галузей економіки
2. приватизація найважливіших галузей економіки
3. створення демократичних політичних інститутів влади і відмова від диктатури пролетаріату
4. створення особливих економічних зон з елементами ринкової економіки
5. мілітаризація економіки

Одним із засновників партії Гоміндан і китайського національно-де мократичного руху на поч. ХХ ст . Був
1. Сунь Ят сен
2. Хун Сюціань
3. Ци Шихуанді
4. Хо Ши Мін
5. Сима Цянь
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Особливий державний устрій, що проявляєть ся в нетиповій формі правління (республіканська монархія) , характерний для
1. Індонезії
2. Таїланду
3. Ла осу
4. Малайзії
5. КНР
Панарабістськіми вексилологічними кольорами вважаються;
1. зелений і білий
2. червоний і золотий
3. зелений
4. червоний, зелений, білий і чорний
5. кольори не мають загальноарабського значення
Першим рахбаром Ісламс ької Республіки Іран був
1. аятола Хомейні
2. аятола Хоменеї
3. король Реза Пахлеві
4. Фердоусі
5. Адам
Під назвою "Сецесія" в іс торії США відоме
1. Проголошення незалежнос ті
2. Придбання Луїзіани
3. Проголошення Конфедерації південних штатів
4. Скасування рабства
5. Вихід з ІІ-ї Світової війни
Повним анклавом є
1. Гамбія
2. Екватіоріальна Гвінея
3. Джибуті
4. Ле сото
5. Єгипет
Понят тя "В'єтконг" стосується
1. в'єтнамо-китайського конфлікту
2. в'єтнамо-французького конфлікту
3. в'єтнамо-американського конфлікту
4. в'єтнамо-японського конфлікту
5. в'єтнамо-радянського конфлікту
Понят тя "Сайгонський режим" в політичних стосунках 60-70-х рр. ХХ ст. с тосувався
1. Півде нного В'єт на му
2. Північного В'єтнаму
3. Радянсь кого маріонеткового ре жиму в Індокитаї
4. Уряду емігрантського уряду Китайсь кої республіки
5. Сепаратистський рух на Філіппінах
Президента США обирають
1. На прямих президентських виборах
2. В Конгресі США
3. У верхній па латі Конгресу
4. Сенат і
5. Колегією виборщиків
Прізвище Ататюрк належало
1. Мухаммеду Алі
2. Мустафі Кемалю
3. Хафезу Ассаду
4. Ясе ру Арафату
5. Резі Пахлеві
Сакральною мовою в індуїс тський релігійній традиції є
1. хінді
2. урду
3. са нскрит
4. пенджабі
5. пинь-ін
Самоназва (ендополітонім) Індії
1. Сагармата
2. Бхарат
3. Друк-Юл
4. Сіндх
5. Ашанті
Самоназвою автохтонного населення крайньої півночі американського континенту є
1. Амеріндіан
2. Араука ни
3. Брасеро
4. Інуїти
5. Папуас и
Сикхські сепаратисти намагаються створити власну державу Халістан на т ериторії
1. Бангладеш
2. Пенджабу
3. Тамілаленду
4. Кашміру
5. Сирії
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Символом президентської влади в США є
1. Капіталійсь кий пагорб
2. Овальний кабінет
3. Місто Філа дельфія
4. Пентагон
5. Місто Сіетл
Сіам - це стародавня назва
1. Таїланду
2. Ла осу
3. Індонезії
4. Камбоджі
5. Китаю
Спірна територія між Па кистаном та Індією (виберіть правильну відповідь)
1. Раджастан
2. Непал
3. Тамілаленд
4. Кашмір
5. Борнео
Терміном "меджліс" в ісла мських країнах позначают ь
1. королівство
2. військо
3. парла мент
4. провінцію
5. військо
Терміном "мухафаз" в ісламських країнах позначають
1. королівство
2. військо
3. парла мент
4. провінцію
5. уряд
Хіджра - це
1. паломництво до Меки, один з священних обов'язків правовірного мусульманина
2. початок ери ісламу, подія від якої починають літочисле ння в ісламській історії
3. система права, моральних припис ів та правил поведінки мусульманина, складених на основі Корану та Суни
4. система організації мусульманського війсь ка
5. принцип послідовності написання ієрогліфів
"Хризантемовий трон" - це історична назва монархії в
1. Китаю
2. Монголії
3. Кореї
4. Японії
5. Алжиру
Хто очолює вищ ій виконавчий орган (кабінет) у США
1. Віце-президент
2. Державний секретар
3. Президент
4. Прем'єр-міністр
5. Верховний суддя
Чим пояснюється подібність (кольори та розташування стрічок) прапорів Колумбії, Еквадору та Венесуели?
1. Належністю, в минулому, до віце-королівства Нова Гранада
2. Належністю, в минулому, до т.з. "Ве ликої Колумбії"
3. Належністю до регіону Анд
4. Наявністю спільної державної ідеології
5. Належністю до одного індіанського племені
Шиїти вважають першим праведним халіфом після Муха ммада ібн Абдуллага
1. Мухаммеда Алі
2. Алі ібн Абу Таліба
3. Саллаха ад- Діна
4. Алі Мухаммеда
5. Абу Алі
Яка країна офіційно називається "багатонаціональною"?
1. Аргентина
2. Бразилія
3. Болівія
4. Чилі
5. США
Яка країна офіційно називається "боліваріанс ькою"?
1. Венес уела
2. Гайана
3. Колумбія
4. Суринам
5. США
Яка країна офіційно називається "кооперативною"?
1. Венес уела
2. Гайана
3. Колумбія
4. Суринам
5. США
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Яку з назв, антиколоніальні та національно-патріотичні рухи, вважають колонізаторською?
1. Азавад
2. Азанія
3. Магриб аль-Акса
4. Африка
5. Мавританія
Які штати отримали цей статус останніми в США
1. Техас і Каліфорнія
2. Нью-Мехіко і Арізона
3. Гавайї та Аляска
4. Луїзіана та Флорида
5. Колумбія та Венес уела
Верховенс тво державної влади визначається поняттям
1. фіскальна система
2. дезінтеграція
3. суверенітет
4. імунітет
5. імпічмент
Виберіть властиве па рламентській формі республіканського устрою
1. президент обирається парламентом
2. парла мент є не владним, а дорадчим органом
3. президент обирається народом
4. парла мент не має відноше ння до формування уряду
5. немає власт ивих характ еристик
Виберіть властиве президентс ькій формі республіка нс ького устрою
1. президент обирається парламентом
2. президент є представником парламенту в окремих провінціях
3. президент обирається народом
4. президент обирається верхньою палатою парла менту
5. немає власт ивих характ еристик
Виберіть те, що відноситься до апарату примусу держа вної влади
1. законодавчий орган
2. кабінет мініст рів
3. прокуратура
4. суспільні владні інст итути
5. громадські організації
Виберіть те, що не стосується до ознак держави
1. податкова с ис тема
2. економічна мотивація праці
3. суверенітет
4. публічна вла да
5. правоохоронні структури
В так званій «за хідній» політологічній традиції під поняттям «дуа лістична монархія» розуміють
1. форму конституційної монархії, коли виконавчу гілку влади формує і очолює монарх
2. двопарт ійну систему законотворчості в парламенті
3. двопарт ійну виборчу систему
4. унійну монархію у формі персональної, династичної або держа вноїунії зі збереженням автономій
5. дуумвіра т
В так званій «радянській» та «пострадянській» політологічній традиції під поняттям «дуалістична монархія» розуміють
1. форму конституційної монархії, коли виконавчу гілку влади формує і очолює монарх
2. двопарт ійну систему законотворчості в парламенті
3. двопарт ійну виборчу систему
4. унійну монархію у формі персональної, династичної або держа вної унії зі збереженням автономій
5. дуумвіра т
Головною озна кою імперії як типу держави є (виберіть одну найважливішу характеристику)
1. величина території
2. потужність економіки
3. наявніс ть великих за чисельніст ю збройних сил
4. централізована держава, що прирощує території переважно за рахунок насильного приєднання країн і народів
5. держава , яка скла дається з різних держав що зберігають суверенітет в обумовленому обсязі
Для па рламентської (парламентарної) монархії характерне (виберіть одне вірне)
1. формування уряду монархом
2. формування виконавчої влади ( уряду) монархом
3. рівні права в законодавстві монарха та парламенту
4. формування уряду па рламентом, збереже ння за монархом представницьких функцій
З наве деного пе реліку виберіть те, що властиво монархії як формі пра вління
1. колегіа льне формування верховної влади
2. невідповідальніс ть монарха перед підданими
3. наділення владними повноваження тільки на період воєнних дій
4. виправдання своїх дій еле кторальною волею народу
5. тотальна мілітаризація суспільства
Наявність в суспільстві податкової системи а органів митного контролю
1. свідчать про наявність відповідного господарського механізму і характеризують лише спосіб реалізації економічних
інт ересів окремих осіб
2. можут ь розглядатись як структура державного апарату, отже відносяться до ознак держави
3. можут ь розглядатись як приватна ініціатива, що не має стосунку до держави
4. можут ь розглядатись як прояв криміна лізації
5. усі відповіді вірні
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Органи державної влади, що формуються і діють легітимно та уособлюються певними персона ми називаються
1. громадянська влада
2. неформальна влада
3. публічна вла да
4. віртуальна влада
5. непряма (опосередкова н1. влада
Особливістю монархії як форми правління є (виберіть з наведеного невластиве)
1. монарх непідзвітний і невідповідальний перед підда ними
2. монарх обирається парламентом і відповідальний пе ред ним
3. монарх передає владу в спадок
4. монарх править одноосібно
5. влада монарха має сакральну легітимність
П і д державою р озу мію ть –
1. гро мад ські о рганізації та інститути, щ о з д ійснюють самоу прав ління,
або д о поміжні влад ні ф ункці ї з ініціатив и публ ічно ї влад и або гр ом ади.
2. особл иву організ аці ю політ ичної вла ди, голов ний інститут по л ітичної
системи сус піл ьства, ч ерез який регу лю ються суспі льні відно сини в
інтер есах окр ем их соціаль них гр уп або всьо го суспільства
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3. сферу суспільного інтер есу, що регулю ється
на о сно ві мор ал ьних настанов, рел ігі йних
пр инципів та доб рої во л і індивіді в
4. усі ві дпов ід і ві рні
5. будь -яку о рганізацію з ж орстко ю і єрар х ією

Система органів та інституцій через які здійснюється політична влада, найточніше передається терміном
1. політична система
2. публічна вла да
3. апарат примусу
4. номінальні соціальні групи
5. соціальна система
Спосіб організації влади, її устрою, формування, передачі, розподілу тощо, позначається терміном
1. політичний режим
2. форма держаного устрою
3. форма правління
4. немає правильної відповіді
5. фіскальна система
Спосіб функціонування де ржавної влади, що характеризує ме тоди її ре алізації (наявним ступенем с вободи, дотриманням
пра ва тощо) – має назву
1. форма правління
2. суверенітет
3. політичний режим
4. немає правильної відповіді
5. фіскальна система
Суспільні владні інститути – це
1. персоніфіковані носії влади (особи т а органи) , що мають визнані повноваження здійснювати політичну владу
2. громадські організації та інститути, що здійснюють самоупра вління, або допоміжні владні функції з ініціативи публічної
влади або громади
3. певні групи людей, що об’єднані спільними інтересами, які проявляються в сфері особистої культури та побуту
4. усі відповіді вірні
5. будь-які угруповання

Форма децентралізації вла ди в межа х уніт аризму - передача владних повноважень в адміністративну одиницю, має назву
1. делімітація
2. демаркація
3. деволюція
4. революція
5. субординація
Виберіть вірне твердження
1. міжнародний не має зв'язку з регіональною економікою
2. міжнародний туризм має зворотній зв'язок з регіональною економікою
3. міжнародний туризм має прямий зв'язок з регіональною економікою
4. міжнародний туризм опосередкований зв'язок з регіональною економікою
5. всі твердження рівнозначні

Виберіть вірний варіант: «Ефект Веблена … … …»
1. встановлює пряму залежність між ціною турпродукту і його пропозицією і зворотну залежність між ціною і попитом на
турпродукт
2. виражається в престижному демонс тративному споживанні
3. свідчить про те, що споживачеві туристичного продукту часто неважливо куди їхати, головне, щоб вартість туру збігалася з
фіна нсовими можливостями споживача
4. немає правильної відповіді

Відповідно до Закону України “Про т уризм” туристом вважається той, хто здійснює подорож терміном
1. від 1 години до невизначеного терміну
2. від 1 години до 1 року
3. від 24 годин до 1 року
4. від 12 годин до невизна ченого терміну
5. від одного року
В Україні існує Держа вна програма розвитку т уризму, розрахована до
1. 2012 р.
2. 2022 р.
3. 2020 р.
4. 2017 р.
5. 2050 р.
Груповий туризм – це подорожі з кількістю т уристів
1. від 1 до 5 осіб
2. від 3 до 5 осіб
3. від 6 осіб і більш е
4. будь-яка кількість
5. більше одного
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До чинників виникнення масового туризму належить (виберіть один найсуттєвіший)
1. підвищення рівня добробуту населення
2. розвиток автомобіле- та авіапромисловос ті
3. інтерес до історичної спадщини
4. розвиток шляхів сполучення
5. безробіття і вільний час
Етап формування індустрії туризму припадає на період
1. з 1841 р. до 1914 р.
2. з 1914 р. до 1945 р.
3. з 1945 р. до наших днів
4. кінець XVIII ст.
5. немає правильної відповіді
За географічною приналежністю туристичні ринки можна класифікувати на
1. ринки міжнародного туризму (в'їзного, виїзного) , внутрішнього туризму
2. світовий, ре гіона льний, ринок окремої країни, регіону всередині країни, міста тощо
3. монополістичний, олігополістичний і ринок вільної конкуренції
4. ринки, що генерують туристичні потоки, і ринки, які приймають туристів
Залежно від кіль кості туристів, які одночасно і разом здійснюють подорож за одним маршрутом, туризм поділяють на
1. комерційний і соціальний т уризм
2. індивідуальний і груповий туризм
3. стійкий та екологічний туризм
4. організований і не організований туризм
5. спонтанний
Засновником туристичних агентств вважають Зас новником турис тичних агентств вважають
1. Томаса Кука
2. Роберта Старта
3. Томаса Бекета
4. Наполеона Бонапарта
5. Еріка Рудого
За спеціалізацією туристичні підприємства поділяють на
1. виробників та посередників
2. туроператорів та турагентів
3. виробників спеціалізованих та масових послуг
4. рекрутінгові та конса лтингові
5. не існує сталого поділу
За ступенем концентрації виробництва і збуту туристичні ринки можна класифікувати на
1. ринки міжнародного туризму (в'їзного, виїзного) , внутрішнього туризму
2. світовий, ре гіона льний, ринок окремої країни, регіону всередині країни, міста тощо
3. монополістичний, олігополістичний і ринок вільної конкуренції
4. ринки, що генерують туристичні потоки, і ринки, які приймають туристів
З ручними та гнучкими в упра влінні є турист ичні підприємства у формі
1. малих приват них підприємств
2. кооперативних підприємств
3. товариств з обмеженою відповідальністю
4. акціонерних товариств
5. транснаціональних корпорацій
Інтенсив- туризм – це
1. екстрема льний туризм
2. заохочувальний туризм
3. сімейний туризм
4. діловий туризм
5. віртуальний туризм
Місцем проведення Першої всесвітньої конференції з туризму було місто
1. Маніла
2. Рим
3. Гаага
4. Осака
5. Мадрид
На бальнеологічному курорті головним лікувальним фактором слугують
1. родовища лікувальних грязей
2. кліматичні умови
3. природні мінера льні води
4. усі відповіді вірні
5. супутні розваги
Найбільший ринок туризму з метою відпочинку і розваг сформува вся у
1. Америці
2. Азійсько-Тихоокеанському регіоні
3. Європі
4. Африці
5. Австралії
Найбільшою міжнародною туристичною організацією є
1. Все світня туристична організа ція
2. Організація Об'єднаних Націй
3. Міжнародна організація цивільної авіації
4. Міжнародна організація з міграцій
5. АСЕАН
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об 'єкти показ у тощ о, спром ожні з адо во льнити потр еб и тур иста під ч ас тур истично ї
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Організаційними формами міжнародного туризму є
1. в’їзний і виїзний
2. внутрішній і зовнішній
3. міжнародний і національний
4. дитячий і молодіжний
5. літ ній і зимовий
Організований т уризм – це
1. подорожі, які здійснюються з метою паломництва, відвідування святих місць, поклоніння релігійним святиням,
ознайомлення з релігійними пам'ятками, історією релігії та релігійною культурою
2. суворо регламентова ні подорожі, пропоновані т уристичними фірмами і реалізовані зазвичай на умовах попередньої оплати
3. подорожі зі службовими цілями без одержання доходів у місці відрядження
4. немає вірної відповіді
5. в якому задіяні предс тавники силових структур

Основним регіоном за привабливістю для туристів є
1. Америка
2. Європа
3. Азія
4. Африка
5. Антарктида
Перша в історії туристична подорож відбулася за таким маршрутом
1. Ліверпуль - Манчестер
2. Рочестер - Са унтгемптон
3. Бірмінгем - Ньюкаел
4. Ле стер – Лафборо
5. Париж – Дакар
Першу навколосвітню подорож здійснив
1. Джеймс Кук
2. Фернан Маге ллан
3. Амеріго Веспуччі
4. Френсіс Дрейк
5. Олександр Македон
Поїздки подорожуючих осіб з т уристичними цілями за межі країни пост ійного проживання – це туризм
1. національний
2. міжнародний
3. пригодницький
4. для осіб похилого віку
5. віртуальний
Програма «COMET» передбачає Програма «COMET» передбачає
1. співробітницт во туристичних підприємств і університетів у підготовці фахівців для туризму з використанням новітніх
технологій і розробок
2. підготовку фахівців для туризму за єдиною європейською програмою й з єдиним дипломом
3. можливість одержання додаткової однорічної або дворічної освіти всім особам, які мають середню освіту
4. розвиток початкової освіти
Сесії Генеральної Асамблеї Всесвіт нь ої турист ичної організації відбува ються з періодичністю
1. раз на два роки
2. щороку
3. раз на три роки
4. раз на чотири роки
5. раз на десят ь років
Транспорт для туризму поділяється на
1. повітряний, водний
2. повітряний сухопутний
3. водний, повітряний, сухопутний
4. сухопут ний, водний
5. всі твердження рівнозначні
Т уриз м – це
1. виїз д осо б и на по стійне мі сце про живання з про фесі йно -д іл ово ю метою
2. тим ча сов ий виїзд (по дор ож ) о сіб з по стійного м ісця про живання з
піз навал ьно ю, о здо ровч ою , проф есійно-д іло во ю , спор тивною , р елігійно ю
та інш ою метою без з айня ття о плачу вано ю д ія льністю в м ісці тимч асов ого
переб ування

505

2
506

4

3. приро дні та істо р ик о -ку льтур ні
ресу рси, які вик ор исто вую тьс я
самим и т ур истами.
4. муз ейні ф онд и
5. ІТ -технол огі ї

3 . т имч асо вий виї з д осо б и з місця постійного
проживання в пр офесійно – діло вих ч и інших
ціля х з і здійсненням о плачу вано ї діял ьності в
місці пе реб ув ання
4 . немає прав ильної відпові д і
5 . бу дь -яка под оро ж

Турпакет - це
1. розроблення маршруту
2. програма перебування
3. продаж турів підприємствам
4. комплекс туристичних послуг
5. логістичні розрахунки
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