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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
 

1. В якому році держсекретар США Д. Ачесон включав Східну Азію до 
сфери особливої уваги та відповідальності Сполучених Штатів Америки? 
а. січень 1950; б. лютий 1951; в. березень 1950; г. грудень 1949. 

 
2. З ким КНР підписали Спільне комюніке у 1972 році? 
а. Японія; б. США; в. Північна Корея; г. СРСР. 

 
3. Що таке «ресурсний меркантилізм»? 

а. переважання ресурсних інтересів країни над усіма іншими; 
б. переважання економічних інтересів країни над усіма іншими; 
в. переважання енергетичних інтересів країни над усіма іншими; 
г. переважання політичних інтересів країни над усіма іншими; 

 
4. Як називалася угода, яку США підписали з Японією 28 лютого 1952 р., 
згідно з якою отримали право розташовувати збройні сили на території 
Японії та навколо неї, якщо це буде необхідно для забезпечення миру та 
безпеки на Далекому Сході? 
а. Військова; б. Збройна; в. Адміністративна; г. Адміністративно-

військова. 
 
5. Яку назву отримав магістральний напрям післявоєнної політики 
національної безпеки Японії, що передбачав прискорений економічний 
розвиток, різке обмеження військових витрат і тісний союз із США? 
а. «Доктрина 
Йосіди»; 

б. «Доктрина 
Хатоями»; 

в. «Доктрина 
Ісібасі»; 

г. «Доктрина 
економічного 
розвитку» 

 
6. У якому році США та Японія переуклали договір безпеки на більш 
рівноправній основі? 
а. 1959; б. 1961; в. 1960; г. 1962. 

 
7. Які причини, на думку російського дослідника І. Латишева, спонукали 
японську сторону відновити відносини з СРСР та європейськими 
соціалістичними країнами? 

а. зацікавленість рибопромислових компаній Японії в одержанні під 
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свій контроль морських вод, які омивають південні Курильські острови; 
б. спроба японської дипломатії повернути південні Курили під свій 

контроль; 
в. висуваючи територіальні вимоги до СРСР, японські урядові кола 

розраховували тим самим відродити згаслі після військового розгрому та 
капітуляції Японії націоналістичні настрої у широких колах японського 
населення; 

г. всі відповіді правильні. 
 
8. З якими європейськими соціалістичними країнами Японія 
нормалізувала відносини у 1957 році? 

а. Польща та 
Чехословаччина; 

б. Болгарія та 
Угорщина; 

в. Румунія та 
Угорщина; 

г. Польща та 
Болгарія. 

 
9. З якою країною Японія уклала у листопаді 1954 року мирний договір і 
двосторонній договір про репарації й економічне співробітництво? 
а. Індонезією; б. Бірмою; в. Філіппінами; г. Індією. 
 
10. В якому році була укладена мирна угода Японії з Індією? 
а. 1954; б. 1953; в. 1952; г. 1951. 
 
11. Членом якою міжнародної організації Японія стала у 1955 році? 
а. Генеральна 
угода з тарифів і 
торгівлі; 

б. МВФ; в. Всесвітній банк; г. ЄЕС. 

 
12. Що спричинило розірвання економічних і культурних відносин між 
Японією та КНР у 1958 році? 
а. Ікедський 
інцидент; 

б. Нагасакський 
інцидент; 

в. економічне 
зростання 
Японії; 

г. Культурна 
революція у 
КНР. 

 
13. Як називалася японсько-китайська угода, яка була підписана між 
країнами у результаті проведення у 1962 році переговорів щодо 
розширення торгівлі між ними та з поступової нормалізації китайсько-
японських відносин? 
а. «угода Ляо-
Такасаки»; 

б. «угода Ляос-
Тагасаки»; 

в. «угода 
Ляостагаскі»; 

г. немає 
правильної 
відповіді. 
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14. У результаті якого візиту між Японією та СРСР була укладена 
Консульська конвенція у 1966 р.? 

а. візиту міністра закордонних справ СРСР до Японії; 
б. візиту міністра закордонних справ Японії до СРСР; 
в. візиту прем’єр-міністра Японії до СРСР; 
г. немає правильної відповіді. 

 
15. Яка саме консульська установа була відкрита Радянським Союзом в 
Японії? 
а. консульство; б. генеральне 

консульство; 
в. віце-

консульство; 
г. консульське 

агентство. 
 

16. В якому місті Японія відкрила свою консульську установу в СРСР? 
а. м. Находка; б. м. Москва; в. м. Самара; г. м. Зеленка. 
 
17. В якому році Японія нормалізовані відносини з Південною Кореєю? 
а. 1964; б. 1965; в. 1966; г. 1967. 
 
18. У яку доктрину трансформувалася на початку 1970-х рр. доктрина 
Йосіди? 

а. доктрина національних інтересів; 
б. доктрина економічного зростання; 
в. доктрина національної стабільності; 
г. доктрину Сато. 

 
19. Які компоненти увійшли в основу класичної доктрини національних 
інтересів? 

а. внутрішньосоціальний; б. військовий; в. зовнішньополітичний; г. всі. 
 
20. В якому році відбулося офіційне повернення Окінави Японії? 

а. 25.05.1972; б. 25.03. 1972; в. 12.01.1973; г. 26.06.1972. 
 

21. Який вектор став одним з визначальних напрямків 
зовнішньополітичної діяльності Японії за прем’єрства Т. Фукуди? 

а. розвиток відносин з США; 
б. усесторонній розвиток відносин з країнами членами АСЕАН; 
в. розвиток економічних відносин з Радянським Союзом; 
г. розвиток економічних відносин з КНР. 
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22. З якою країною Японія 12 серпня 1978 р., після майже п’ятирічних 
переговорів підписала договір про мир і дружбу? 
а. КНР; б. Південна Корея; в. Північна Корея; г. Індія. 
 
23. У результаті чого у 1980-х роках в Японії вперше була розроблена 
доктрина «комплексного забезпечення національної безпеки» (КЗНБ)? 

а. посилення відносин з США; 
б. в умовах нового загострення відносин по лінії Схід – Захід; 
в. в умовах економічного зростання Японії; 
г. немає правильної відповіді. 

 
24. На що робився акцент у новоприйнятій у 90-х рр. ХХ ст. в Японії 
«Доктрині Хасімото»? 

а. на забезпеченні миру та безпеки в АТР; 
б. на повазі свободи та демократії; 
в. на комплексному забезпеченні національної безпеки Японії при 

тісній співпраці із США та європейськими країнами; 
г. на активній співпраці з СРСР та КНР. 

 
25. В якому році була підписана Московська декларація про 
встановлення творчого партнерства між Російською Федерацією та 
Японією? 
а. 1998; б. 1999; в. 2000; г. 2001. 
 
26. Як називалася японсько-російська угода щодо освоєння 
нафтогазоносного шельфу острова Сахалін, підписана у 1994 році? 
а. Сахалінський договір; б. Угода про розділ продукції; 
в. Угода про освоєння 
нафтогазоносного шельфу острова 
Сахалін; 

г. Ресурсна угода. 

 
27. В якому році уряд Японії затвердив зміни та доповнення до так 
званого «Основного курсу зі сприяння вирішення проблеми північних 
територій»? 
а. 1.04.2010; б. 1.05.2010; в. 12.04.2009; г. 12.05.2008. 
 
28. На який термін КНР та СРСР уклали договір про дружбу та союз 
(14.08.1945 р.)? 
а. 20 років; б. 40 років; в. 30 років; г. 15 років. 
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29. Яка країна соціалістичного табору визнала КНР 3 жовтня 1949 р.? 
а. Польща; б. Болгарія; в. Румунія; г. Угорщина. 
 
30. Яка країна була першою несоціалістичною країною, яка визнала КНР? 
а. Бірма; б. Індонезія; в. Лаос; г. Велика Британія. 
 
31. Яка подія надзвичайно загострила американо-китайські відносини 
упродовж кінця 40-х – 50-х рр. ХХ ст.? 

а. підтримка США Тайваню; 
б. підтримка КНР Північної Кореї під час корейської війни; 
в. радянський фактор; 
г. усі правильні. 

 
32. Про що йшлося у п’ятому радянсько-китайському комюніке 
підписаного у 50-х рр. ХХ ст.? 

а. про укладення угоди з наукової та технічної співпраці на п’ять 
років; 

б. стосувалося будівництва двома країнами залізниці від Ланьчжоу 
на китайській території до Алма-Ати; 

в. про будівництво залізниці між Сініном у Китаї й Улан-Батором у 
Монголії через радянську територію; 

г. радянські збройні сили покинуть Порт-Артур. 
 
33. В якому році було підписано спільне комюніке КНР та Єгипту про 
встановлення дипломатичних відносин? 
а. 30.05.1956; б. 12.03.1956; в. 23.04.1957; г. 30.06.1957. 
 
34. В якому році були нормалізовані китайсько-індійські відносини після 
конфлікту між ними через Тибет, розпочатого у 1949 р.? 
а. 1955; б. 1954; в. 1957; г. 1956. 
 
35. Як називався курс подальшого розвитку КНР, задекларований на 
другій сесії VIII з’їзду КПК (травень 1958 р.)? 
а. «три червоних прапори»; б. «червоні прапори»; 
в. «сонячне сяйво»; г. «велика панда». 
 
36. В якому році відбулася денонсація китайсько-радянського договору 
про співробітництво в ядерній сфері, укладеного 15 жовтня 1957 р., 
згідно з яким СРСР зобов’язувався допомагати КНР оволодіти 
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виготовленням ядерної зброї? 
а. 1960; б. 1959; в. 1958; г. 1961. 
 
37. Що стало формальним приводом до денонсації китайсько-
радянського договору про співробітництво в ядерній сфері, укладеного 
15 жовтня 1957 р.? 

а. ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН «Програми загального та 
повного роззброєння» внесеної М. Хрущовим на обговорення XIV сесії 
ГА ООН; 

б. відновлення американо-китайських відносин; 
в. активна зовнішньополітична діяльність КНР на міжнародній арені; 
г. посилення впливу КНР у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

 
38. У чому була суть китайської доктрини «паперового тигра»? 

а. відмова від ринкової економіки; 
б. відмова від мирного співіснування з імперіалізмом; 
в. економічне піднесення КНР в АТР 
г. усі відповіді правильні. 

 
39. Чому влітку 1960 р. суперечності між Москвою та Пекіном ще більше 
загострились? 

а. СРСР вирішив припинити всю економічну та технологічну допомогу 
КНР; 

б. КНР ставив питання про відновлення відносин з США; 
в. підтримка СРСР Індії у тибетському питанні; 
г. невдоволення СРСР політикою КНР у АТР. 

 
40. В якому році СРСР було визначено «ворогом № 1» Китаю? 
а. 1968; б. 1970; в. 1969; г. 1971. 
 
41. З якою європейською країною КНР 27 січні 1964 р. встановила 
дипломатичні відносини? 
а. Франція; б. ФРН; в. НДР; г. Італія. 
 
42. Хто з даних представників сформував концепцію побудови 
зовнішньополітичних відносин, яка отримала назву теорія «трьох 
світів»? 
а. Джеральд Форд; б. Мао Цзедун; 
в. Леонід Брежнєв; г. Такео Мікі. 
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43. Коли відбувся візит Президента США Р. Ніксона до КНР? 
а. лютий 1972; б. грудень 1972; в. січень 1972; г. березень 1972. 
 
44. В якому році була укладена Угода про обмін послами між США та 
КНР? 
а. 1978; б. 1977; в. 1980; г. 1979. 
 
45. Чим характеризувалися відносини між СРСР, США і КНР наприкінці 
1970-х рр.? 
а. гостра конкуренція; б. стратегічне партнерство; 
в. дружня співпраця; г. нейтральність. 
 
46. Яка подія завадила бажанню КНР нормалізувати відносин з 
Радянським Союзом наприкінці 70-х рр. ХХ ст.? 

а. відмова СРСР від продовження радянсько-китайського договору; 
б. вторгнення СРСР до Афганістану; 
в. візит міністр оборони США Г. Брауна до Пекіна; 
г. немає правильної відповіді. 

 
47. На якому з’їзді КПК були зафіксовані принципові зміни у зовнішній 
політиці КНР на початку 80-х рр. ХХ ст.? 
а. ХІ; б. ХІІ; в. ХІІІ; г. Х. 
 
48. Який статус у торгівлі був наданий США Китайській Народній 
Республіці у червні 1983 р.? 

а. «дружньої та неприєднаної країни»;  
б. «дружньої держави»; 
в. «стратегічного економічного партнера»; 
г. «важливого торговельного партнера». 

 
49. Після чого кардинально змінився політичний клімат між США та КНР 
у 80-х ХХ ст.? 

а. активна підтримка США Тайваню; 
б. після придушення 4 червня 1989 р. китайською владою виступів 

студентів на площі Тяньаньмень у Пекіні; 
в. загострення економічних відносин між країнами; 
г. немає правильної відповіді. 

 
50. З якої з даних країн КНР підписали Договір про мир і дружбу у 
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1978 р? 
а. Японія; б. Південна Корея; в. Індія; г. Північна Корея. 
 
51. Ким була проголошена довгострокова програма США по створенню 
глобальної системи протиракетної оборони з елементами космічних 
озброєнь? 
а. Дж. Форд; б. Д. Картер; в. Р. Рейган; г. Дж. Буш-ст. 
 
52. В якому році КНР прийняли курс на поглиблення політики співпраці з 
СРСР? 
а. 1987; б. 1988; в. 1989; г. 1986. 
 
53. В якому році Китай приєднався до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї? 
а. 1992; б. 1993; в. 1994; г. 1991. 
 
54. Хто окрім КНР претендує на акваторію архіпелагу Спратлі? 
а. В’єтнам; б. Тайвань; в. Бруней; г. усі перелічені країни. 
 
55. Яку назву мала нова зовнішньополітична концепція КНР, 
проголошена ЦК КПК у 2003 році? 
а. «мирне відродження країни»; б. «економічне піднесення»; 
в. «регіональне лідерство»; г. «стратегічне партнерство». 
 
56. Де відбулася 1 квітня 2009 р. перша зустріч Президента США 
Б. Обами з лідером КНР Ху Цзіньтао? 
а. на саміті «G 20» у Піттсбурзі; б. на саміті «G 20» у Лондоні; 
в. на саміті «G 20» у Торонто; г. на саміті «G 20» у Сеулі. 
 
57. Чому наприкінці січня – початку лютого 2010 р. американсько-
китайські відносини зазнали істотної кризи? 

а. внаслідок схвалення Пентагоном 6,4-мільярдної угоди щодо 
постачання зброї Тайваню; 

б. внаслідок загострення тибетської проблеми; 
в. через неузгодженні питання подолання міжнародного тероризму; 
г. немає правильної відповіді. 

 
58. Як називався документ, опублікований 5 січня 2012 р. Міністерством 
оборони США, який експерти визначили, як нову військову стратегію 
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адміністрації Б. Обами, підкреслюється, що одночасно з продовженням 
діалогу з КНР, США зроблять все необхідне щоб забезпечити собі доступ 
до своєї військової інфраструктури в АТР? 

а. «Підтримка регіонального лідерства США: пріоритети для XXI 
століття»; 

б. «Підтримка глобального лідерства США: пріоритети для XXI 
століття»; 

в. «Підтримка глобального лідерства США в АТР: пріоритети для XXI 
століття»; 

г. «Глобальна політика США в АТР: цілі та напрями». 
 
59. Якою була відповідь Пекіна на посилення військового 
співробітництва Вашингтона з країнами АТР у ХХІ ст.? 

а. зменшення китайсько-американських торгово-економічних 
операцій; 

б. погіршення політичної співпраці між країнами; 
в. відмова Пекіна впливати на закриття ядерної програми у Північні 

Кореї; 
г. немає правильної відповіді. 

 
60. Скільки резолюцій Ради Безпеки ООН, що вводили санкції проти 
Ірану, упродовж 2006-2011 рр. проголосував Китай? 
а. 5; б. 4; в. 3; г. 6. 
 
61. Чому у 2012 році Пекін погрожував накласти вето на санкції Ради 
Безпеки ООН проти Ірану? 

а. посилення ролі США на Близькому Сході; 
б. США, європейські країни та Японія домовилися про ембарго на 

купівлю іранської нафти у січні 2012 р.; 
в. посилення військового співробітництва Вашингтона з країнами АТР; 
г. всі відповіді правильні.  

 
62. Де саме у листопаді 2015 року відбулася перша зустріч лідерів 
Тайваню та Китаю з моменту закінчення громадянської війни у 1949 р.? 
а. Пекін; б. Токіо; в. Сінгапур; г. Сеул. 
 
63. В якому році була підписана «Пекінська декларація Російської 
Федерації та Китайської Народної Республіки»? 
а. 2000; б. 1999; в. 1998; г. 2001. 
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64. В якому році відбулися перші спільні військові навчання Збройних 
Сил Російської Федерації та Народно-визвольної армії Китаю (НВАК)? 
а. 2003; б. 2004; в. 2005; г. 2006. 
 
65. Де саме проходили спільні військові навчання Збройних Сил 
Російської Федерації та Народно-визвольної армії Китаю (НВАК)? 
а. м. Владивосток; б. м. Тяньцзінь; в. м. Нанкін; г. м. Находка. 
 
66. Яку країну новообраний голова Китайської Народної Республіки Сі 
Цзіньпін відвідав першою? 
а. США; б. Російська Федерація; в. Японія; г. Північна Корея. 
 
67. Коли саме розпочалося «стратегічне партнерство» між КНР та ЄС? 
а. 30.10.2003 р.; б. 15.04.2003 р.; в. 24.05.2003 р.; г. 123.06.2003 р. 
 
68. З якого року Китай є найбільшим інвестором і торгівельним 
партнером країн Африканського регіону? 
а. 2007; б. 2008; в. 2009; г. 2010. 
 
69. Який напрям є одним з пріоритетних в українсько-китайському 
співробітництві на сучасному етапі? 
а. торговельно-
економічний; 

б. науково-
технічний; 

в. військовий; г. політичний. 

 
70. Де саме у 2002 році було відкрито перший Українсько-китайський 
парк високотехнологічного співробітництва? 
а. м. Цзінань; б. м. Харбін; в. м. Шанхай; г. м. Чженьцзян. 
 
71. В якому році Малайя вступила до ООН? 
а. 1956; б. 1955; в. 1957; г. 1958. 
 
72. Які країни увійшли до Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСА)? 

а. Малайя, Таїланд і Філіппіни; 
б. Малайя, Бруней і Філіппіни; 
в. Малайя, Таїланд, Індонезія та Філіппіни; 
г. Малайя, Таїланд, В’єтнам і Філіппіни. 

 
73. В якому році АСА була офіційно саморозпущена? 
а. 1963; б. 1967; в. 1968; г. 1971. 
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74. Яка країна до 1970 року не визнавала існування незалежного 
Сінгапуру, вважаючи його частиною Малайзії? 
а. КНР; б. Японія; в. Індонезія; г. США. 
 
75. Яка країна у 1965 році визнала незалежність Сінгапуру? 
а. КНР; б. Японія; в. Індонезія; г. США. 
 
76. В якому році були встановлення дипломатичні відносини між 
Сінгапуром і США? 
а. 1966; б. 1965; в. 1971; г. 1973. 
 
77. З якою країною Сінгапур мав формальні відносини після отримання 
незалежності? 
а. КНР; б. Тайвань; в. Індонезія; г. Малайя. 
 
78. В якому році Малайзія та Сінгапур стають учасниками Руху 
неприєднання? 
а. 1969; б. 1971; в. 1970; г. 1968. 
 
79. Яка з даних країн у 1971 році не підписала Оборонний договір 
п’ятьох, згідно з яким країни погодилися співпрацювати у сфері оборони 
та проводити консультації у випадку загрози нападу на Малайзію чи 
Сінгапур? 
а. Британія; б. Франція; в. Австралія; г. Нова Зеландія. 
 
80. З якою країною відновив дипломатичні відносини у 1990 році? 
а. КНР; б. СРСР; в. Північна Корея; г. Тайвань. 
 
81. В якому році Таїланд і США підписали Угоду про економічне та 
технічне співробітництво й Угоду про взаємну військову допомогу? 
а. 1951; б. 1952; в. 1949; г. 1950. 
 
82. З ініціативи яких країн організаційні структури СЕАТО у 1976 році були 
розпущені? 
а. Філіппіни, Таїланд; б. Пакистан, Таїланд; 
в. Австралія, Нова Зеландія; г. Таїланд, Маніла. 
 
83. З якою країною Таїланд мав складні та суперечливі відносини? 
а. КНР; б. СРСР; в. Камбоджа; г. Лаос. 
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84. Скільки військово-повітряних баз США упродовж 1965-66 рр. було 
створена на території Таїланду? 
а. 7; б. 8; в. 6; г. 5. 
 
85. В якому році Республіка Корея та ЄС підписали Рамкову угода про 
торгівлю та співробітництво? 
а. 1997; б. 1995; в. 1996; г. 1999. 
 
86. В якому році А. Сукарно проголосив Декларацію про незалежність 
Індонезії? 
а. 17.08.1944; б. 17.08.1946; в. 09.10.1943; г. 17.08.1945. 
 
87. Яка країна першою визнала де-факто республіку Індонезію? 
а. Великобританія; б. США; в. Франція; г. Португалія. 
 
88. З якою країною Індонезія встановила дипломатичні відносини 
3 лютого 1950 року? 
а. США; б. СРСР; в. Франція; г. Великобританія. 
 
89. На борту якого корабля розпочалися індонезійсько-нідерландські 
переговори про мирне вирішення двосторонніх відносин? 
а. американський корабель «Ренвіл»; б. американський корабель «Сурін»; 
в. американський корабель «Ботл»; г. американський корабель «Грост». 
 
90. В якому році США та Індонезія підписали договір про скасування 
федеративного устрою й утворення унітарної держави? 
а. 1950; б. 1949; в. 1951; г. 1952. 
 
91. Хто з даних представників був основоположником індонезійського 
націоналізму? 
а. А. Сукарно; б. А. Сухарто; в. Х. ван Моок; г. М. Хатта. 
 
92. Що передбачала підписана Хо Ши Міном 14 вересня 1946 року 
Тимчасова угода у Парижі? 

а. рівні права громадян; 
б. створення єдиної митної та грошової системи в Індокитаї; 
в  відкриття консульських установ В’єтнаму у сусідніх країнах; 
г. всі відповіді правильні. 
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93. Чим завершилася французько-в’єтнамська Тимчасова угода 
(14.09.1946 р.)? 

а  відкритою колоніальною війною у В’єтнамі; 
б. нормалізацією дипломатичних відносин з Францією; 
в. розвитком економічних відносин з Францією; 
г. немає правильної відповіді. 

 
94. В якому році Дж. Неру став віце-президентом Тимчасового уряду? 
а. 1945; б. 1946; в. 1947; г. 1948. 
 
95. Хто став президентом Індії після проголошення її незалежності? 
а. М. Ганді; б. Дж. Неру; в. Р. Прасад; г. А. Уейвеллі. 
 
96. На якій конференції Велика Британія домовилася розділити Корею на 
дві окуповані зони? 
а. Кримська; б. Потсдамська; в. Паризька; г. Лондонська. 
 
97. Як називалася програма уряду Сеула, спрямована на діалог і 
розвиток відносин з Північною Кореєю? 
а. «Райдужне світло»; б. «Сонячне світло»; 
в. «Сонячне сяйво»; г. «Велике посилення». 
 
98. Як розглядався Китай у «Стратегії національної безпеки США» за 
адміністрації Дж. Буша – молодшого? 
а. потенційний суперник; б. потенційний партнер; 
в. потенційний кредитор;  г. немає правильної відповіді. 
 
99. Чого побоюються США у разі об’єднання двох Корей? 

а. втягнення у війну;  
б. послаблення зв’язків зі східно-азійським регіоном; 
в. виведення американських військ з території нової держави; 
г. усі відповіді правильні. 

 
100. В якому році була підписана Спільна декларація про встановлення 
та розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР? 
а. 2011; б. 2012; в. 2013; г. 2014. 


