
ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ: 

 

Кількість правильних відповідей на кожен тест обмежена тільки кількістю 

запропонованих варіантів відповідей. Це означає, що може бути 1-6 правильних відповідей 

на кожен тест. 

Тест вважається вирішеним, якщо вказано усі правильні варіанти відповідей до нього. 

 

Змістовий модуль  

 

Тема 1 . Поняття та значення етики. 

 

1. Практично-оцінний спосіб ставлення людини до дійсності, котрий регулює поведінку 

людей з погляду принципового протиставлення добра та зла – це 

1) мораль; 

2) моральна норма; 

3) моральна цінність; 

4) моральна вимога; 

5) етика; 

6) право. 

 

2. Система моральних норм і цінностей, що є характерною для певної культурної чи 

релігійної спільноти, соціальної чи професійної групи людей – це 

1) етикет; 

2) моральна норма; 

3) моральна цінність; 

4) моральна вимога; 

5) етика; 

6) мораль. 

 

3. В яких працях Арістотеля розгортається його етичне вчення? 

1) „Малахова етика ”; 

2) „Нікомахова етика”; 

3) „Праксімахова етика”; 

4) „Гомерова етика”; 

5) „Евдемова етика”; 

6) „Велика етика”. 

 

4. Хто запровадив термін „моральний” у латинській мові? 

1) Мойсей; 

2) Ціцерон; 

3) Джон Стюарт Мілль; 

4) Августин Блаженний; 

5) Сократ; 

6) Платон; 

 

5. Хто запровадив термін „моральний” у латинській мові? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Іммануїл Кант; 

4) Будда; 

5) Фрідріх Ніцше; 

6) жодна з перелічених постатей. 

 

6. Виберіть з наведеного переліку завдання етики: 



1) сутнісне пізнання моралі, моральних цінностей, їх осмислення й обґрунтування; 

2) порівняння моральних норм, принципів, що існують у різних світових культурах; 

3) пошук нових моральних орієнтирів для людини та суспільства; 

4) впровадження результатів досліджень у сферу виховання людини, зміну її способу життя; 

5) вплив на духовний світ особистості; 

6) формулювання принципів етичної поведінки. 

 

7. Виберіть з наведеного переліку завдання етики: 

1) пошук нових моральних орієнтирів для людини та суспільства; 

2) впровадження результатів досліджень у сферу виховання людини, зміну її способу життя; 

3) виокремлення фактів стосовно морального життя людини та соціуму, їх збирання, опис, 

первинна систематизація; 

4) порівняння моральних норм, принципів, що існують у різних світових культурах; 

5) сутнісне пізнання моралі, моральних цінностей, їх осмислення й обґрунтування; 

6) вплив на духовний світ особистості. 

 

8. Хто є автором термінів „етика” й „етичний”? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Ціцерон; 

4) Сократ; 

5) Платон; 

6) жодна з перелічених постатей. 

 

9. Хто є автором термінів „етика” й „етичний”? 

1) Епікур; 

2) Арістотель; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

10. За змістом дослідження виділяють такі види етики: 

1) формальна; 

2) дескриптивна; 

3) соціально-апробативна; 

4) мета етика; 

5) прикладна; 

6) нормативна. 

 

11. За змістом дослідження виділяють такі види етики: 

1) релігійна; 

2) непрофесійна; 

3) макроетика; 

4) етика локальних спільнот; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

12. За рівнем наукового знання виділяють такі види етики: 

1) формальна; 

2) теоретична; 

3) дескриптивна; 

4) емпірична; 

5) соціально-апробативна; 



6) загальна. 

 

13. За рівнем наукового знання виділяють такі види етики: 

1) евдемонізм; 

2) автономна; 

3) матеріальна; 

4) гетерономна; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

14. За рівнем дослідження етичних проблем виділяють такі види етики: 

1) макроетика; 

2) формальна; 

3) дескриптивна; 

4) соціально-апробативна; 

5) етика локальних спільнот; 

6) прикладна. 

 

15. За рівнем дослідження етичних проблем виділяють такі види етики: 

1) психоаналітична; 

2) антропологічна; 

3) дескриптивна; 

4) соціально-апробативна; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

16. За характером осмислення основних етичних проблем виділяють такі види етики: 

1) гедонізм; 

2) комунізм; 

3) теїзм; 

4) евдемонізм; 

5) лібералізм; 

6) консерватизм. 

 

17. За характером осмислення основних етичних проблем виділяють такі види етики: 

1) монологічна; 

2) екзистенційна; 

3) емпірична; 

4) мета етика; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

18. Залежно від методологічних підходів до обґрунтування моралі виділяють такі види 

етики: 

1) матеріальна; 

2) гетерономна; 

3) суб’єктивно-ідеалістична; 

4) автономна; 

5) діалогічна; 

6) теоретична. 

 

19. Залежно від методологічних підходів до обґрунтування моралі виділяють такі види 

етики: 

1) прикладна; 



2) загальна; 

3) об’єктивно-ідеалістична; 

4) релігійна; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

20. За джерелом моралі виділяють такі види етики: 

1) суб’єктивно-ідеалістична; 

2) теоретична; 

3) матеріалістична; 

4) натуралістична; 

5) антропологічна; 

6) об’єктивно-ідеалістична. 

 

21. За джерелом моралі виділяють такі види етики: 

1) непрофесійна; 

2) макроетика; 

3) етика локальних спільнот; 

4) евдемонізм; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

22. За джерелом виникнення моральних зобов’язань суб’єкта виділяють такі види етики: 

1) монологічна; 

2) екзистенційна; 

3) емпірична; 

4) діалогічна; 

5) гедонізм; 

6) метаетика. 

 

23. За джерелом виникнення моральних зобов’язань суб’єкта виділяють такі види етики: 

1) автономна; 

2) гетерономна; 

3) суб’єктивно-ідеалістична; 

4) теоретична; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

24. Залежно від наявності ціннісного підґрунтя виділяють такі види етики: 

1) нормативна; 

2) матеріалістична; 

3) матеріальна; 

4) психоаналітична; 

5) формальна; 

6) антропологічна. 

 

25. Залежно від наявності ціннісного підґрунтя виділяють такі види етики: 

1) натуралістична; 

2) антропологічна; 

3) теологічна; 

4) професійна; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 



26. Функціями етики є: 

1) діалектична; 

2) аналітична; 

3) регулятивна; 

4) прогностична; 

5) комунікативна; 

6) виховна. 

 

27. Функціями етики є: 

1) диспозитивна; 

2) матеріалістична; 

3) оцінно-імперативна. 

4) пізнавальна; 

5) філософська; 

6) орієнтаційна. 

 

28. Які основні особливості моралі як форми суспільної свідомості? 

1) допускає автономію волі; 

2) допускає свободу волі; 

3) допускає добру волю; 

4) має загальний характер; 

5) має індивідуальний характер; 

6) має спеціальний характер. 

 

29. Визначіть елементи структури моралі: 

1) моральна теорія; 

2) моральна свідомість; 

3) моральна совість; 

4) моральна практика; 

5) моральна підсвідомість; 

6) моральне сумління. 

 

30. Визначіть елементи моральної свідомості: 

1) моральна культура; 

2) моральні вимоги; 

3) моральні заохочення; 

4) моральна практика; 

5) моральні цінності; 

6) моральні явища. 

 

31. Визначіть елементи моральної практики. 

1) моральна діяльність; 

2) моральна практика; 

3) моральні відносини; 

4) моральні цінності; 

5) моральна свідомість; 

6) моральні вимоги. 

 

32. П. Кропоткін є представником ________________ концепцій походження моралі. 

1) релігійних; 

2) натуралістичних; 

3) божественних; 

4) еволюційних; 

5) матеріалістичних; 



6) соціально-історичних. 

 

33. Ч. Дарвін є представником ________________ концепцій походження моралі. 

1) релігійних; 

2) натуралістичних; 

3) божественних; 

4) еволюційних; 

5) матеріалістичних; 

6) соціально-історичних. 

 

34. Г. Спенсер є представником ________________ концепцій походження моралі. 

1) релігійних; 

2) натуралістичних; 

3) божественних; 

4) еволюційних; 

5) матеріалістичних; 

6) соціально-історичних. 

 

35. Концепції природи моралі, які ґрунтуються на тому, що виникнення моралі за часом 

збігається з формуванням родоплемінного ладу, – це 

1) релігійні концепції походження моралі; 

2) натуралістичні концепції походження моралі; 

3) божественні концепції походження моралі; 

4) еволюційні концепції походження моралі; 

5) супернатуралістичні концепції походження моралі; 

6) соціально-історичні концепції походження моралі. 

 

36. Спосіб обґрунтування моралі, який зводить зміст моральних вимог до одержання насолод 

– це 

1) утилітаризм; 

2) аморалізм; 

3) гедонізм; 

4) евдемонізм; 

5) перфекціонізм; 

6) протекціонізм. 

 

37. Спосіб обґрунтування моралі, за якого досягнення щастя вважається головною метою 

життя і основою моральних вчинків – це 

1) утилітаризм; 

2) аморалізм; 

3) гедонізм; 

4) евдемонізм; 

5) перфекціонізм; 

6) протекціонізм. 

 

38. Система правил поведінки і відповідних ритуалізованих дій, призначення якої – 

впорядкувати зовнішньо людські взаємини через суворе узгодження форм поведінки з 

тією чи іншою ситуацією спілкування, – це 

1) мораль; 

2) моральна норма; 

3) моральна цінність; 

4) моральна вимога; 

5) етика; 

6) етикет. 



 

39. З якими розділами філософії нерозривно пов’язана етика? 

1) етнологія; 

2) культурологія; 

3) методологія; 

4) праксеологія; 

5) аксіологія; 

6) антропологія. 

 

40. З якими розділами філософії нерозривно пов’язана етика? 

1) праксеологія; 

2) онтологія; 

3) етологія; 

4) етнологія; 

5) культурологія; 

6) антропологія. 

 

41. З якими розділами філософії нерозривно пов’язана етика? 

1) етнологія; 

2) онтологія; 

3) гносеологія; 

4) праксеологія; 

5) аксіологія; 

6) антропологія. 

 

42. З якими розділами філософії нерозривно пов’язана етика? 

1) етнологія; 

2) культурологія; 

3) гносеологія; 

4) етологія; 

5) методологія; 

6) антропологія. 

 

43. З якими розділами філософії нерозривно пов’язана етика? 

1) етнологія; 

2) онтологія; 

3) гносеологія; 

4) праксеологія; 

5) аксіологія; 

6) антропологія. 

 

 

Тема 2. Учителі людства. 

Тема 3. Видатні філософи-моралісти. 
 

1. Хто з філософів вважається гедоністом? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Епікур; 

5) Ісус Христос; 

6) Сократ. 

 

2. Хто з філософів вважається гедоністом? 



1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Іммануїл Кант; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

3. Основним поняттям етики якого з перелічених філософів є любов? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Сократ; 

6) Августин Блаженний. 

 

4. Основним поняттям етики якого з перелічених філософів є любов? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Іммануїл Кант; 

6) Джон Стюарт Мілль. 

 

5. Хто з філософів-моралістів вбачав орієнтир для вчинків людини у любові до Бога? 

1) Жан-Жак Руссо; 

2) Діоген Лаертський; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Поль Гольбах; 

6) жодна з наведених постатей. 

 

6. Хто з філософів-моралістів вбачав орієнтир для вчинків людини у любові до Бога? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

7. Хто стверджував, що свобода людини робити добро наперед визначена Богом? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Августин Блаженний; 

6) Сократ. 

 

8. Хто стверджував, що свобода людини робити добро наперед визначена Богом? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 



 

9. Предметом етики якого з філософів є сфера людської практики? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Арістотель. 

 

10. Предметом етики якого з філософів є сфера людської практики? 

1) Сократ; 

2) Платон; 

3) Епікур; 

4) Арістотель; 

5) Августин Блаженний; 

6) Іммануїл Кант. 

 

11. Хто з перелічених філософів розрізняв діаноетичні й етичні чесноти? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) жодна з наведених постатей. 

 

12. Хто з перелічених філософів розрізняв діаноетичні й етичні чесноти? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

13. Що є благом для людини, на думку Арістотеля? 

1) щастя; 

2) задоволення; 

3) насолода; 

4) діяльність відповідно до вимог розуму; 

5) справедливість; 

6) розсудливість. 

 

14. Що є благом для людини, на думку Арістотеля? 

1) мудрість; 

2) мужність; 

3) стриманість; 

4) жага; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

15. Головною діаноетичною чеснотою Арістотель вважав: 

1) щастя; 

2) задоволення; 

3) насолода; 

4) діяльність відповідно до вимог розуму; 



5) справедливість; 

6) розсудливість. 

 

16. Головною діаноетичною чеснотою Арістотель вважав: 

1) мудрість; 

2) мужність; 

3) стриманість; 

4) справедливість; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

17. Моральна поведінка за Арістотелем є наслідком поєднання: 

1) розсудливості та справедливості; 

2) розсудливості та мужності; 

3) розсудливості й етичної чесноти; 

4) щастя та насолоди; 

5) задоволення та стриманості; 

6) справедливості та мужності. 

 

18. Арістотель виділяв такі форми практики: 

1) діяльність; 

2) вправи; 

3) обряд; 

4) звичка; 

5) освіта; 

6) навчання. 

 

19. Хто з філософів розглядав етичну чесноту як середину між хибними крайнощами? 

1) Сократ; 

2) Платон; 

3) Арістотель; 

4) Епікур; 

5) Августин Блаженний; 

6) Іммануїл Кант. 

 

20. Хто з філософів розглядав етичну чесноту як середину між хибними крайнощами? 

1) Джон Стюарт Мілль; 

2) Мухаммед; 

3) Мойсей; 

4) Конфуцій; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

21. Хто з філософів розглядав насолоду як відсутність тілесного та мисленнєвого болю? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

22. Хто з філософів розглядав насолоду як відсутність тілесного та мисленнєвого болю? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 



3) Сократ; 

4) Платон; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

23. Хто з філософів поділяв потреби людини на три різновиди? 

1) Будда; 

2) Ісус Христос; 

3) Сократ; 

4) Платон; 

5) Арістотель; 

6) Епікур. 

 

24. Хто з філософів поділяв потреби людини на три різновиди? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Августин Блаженний; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

25. Які різновиди людських потреб виділяв Епікур? 

1) природні; 

2) необхідні; 

3) неприродні; 

4) не необхідні; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

26. Які різновиди людських потреб виділяв Епікур? 

1) природні та необхідні; 

2) природні та не необхідні; 

3) неприродні і необхідні; 

4) неприродні і не необхідні; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

27. Для кого з філософів найбільшою чеснотою була невибагливість? 

1) Конфуцій; 

2) Будда; 

3) Сократ; 

4) Платон; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

28. Для кого з філософів найбільшою чеснотою була невибагливість? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

29. Автором концепції доброї волі є 



1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Іммануїл Кант. 

 

30. Автором концепції доброї волі є 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Іммануїл Кант; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

31. Добра воля знаходить вияв у 

1) діяльності розуму; 

2) бездіяльності розуму; 

3) корисливих вчинках; 

4) безкорисливих вчинках; 

5) справедливості; 

6) любові до Бога. 

 

32. Автором категоричного імперативу є 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Іммануїл Кант; 

6) Сократ. 

 

33. Автором категоричного імперативу є 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

34. „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент могла вважатися принципом 

загального законодавства” – це 

1) максима; 

2) імператив; 

3) імперативна максима; 

4) категорія; 

5) категорична максима; 

6) категоричний імператив. 

 

35. „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент могла вважатися принципом 

загального законодавства” – це 

1) максимальна категорія; 

2) імперативна категорія; 

3) категорична максима; 

4) імперативна максима; 



5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

36. „Чини так, щоб людство – як у твоїй особі, так і в особі кожного .іншого — у будь-який 

момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не просто засобом” – це 

1) максима; 

2) імператив; 

3) імперативна максима; 

4) категорія; 

5) категорична максима; 

6) категоричний імператив. 

 

37. „Чини так, щоб людство – як у твоїй особі, так і в особі кожного .іншого — у будь-який 

момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не просто засобом” – це 

1) максима; 

2) імператив; 

3) максимальна категорія; 

4) імперативна категорія; 

5) усі відповіді правильні; 

6) усі відповіді неправильні. 

 

38. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент 

могла вважатися принципом загального законодавства”? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

39. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент 

могла вважатися принципом загального законодавства”? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Іммануїл Кант. 

 

40. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб людство — як у твоїй особі, так і в особі 

кожного іншого — у будь-який момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не 

просто засобом”? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Іммануїл Кант. 

 

41. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб людство — як у твоїй особі, так і в особі 

кожного іншого — у будь-який момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не 

просто засобом”? 

1) Сократ; 

2) Іммануїл Кант; 



3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Фрідріх Ніцше; 

6) жодна з наведених постатей. 

 

42. Хто з філософів був утилітаристом? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) жодна з наведених постатей. 

 

43. Хто з філософів був утилітаристом? 

1) Сократ; 

2) Платон; 

3) Арістотель; 

4) Епікур; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

44. „Найбільше щастя для якнайбільшої кількості людей” – це девіз 

1) християнства; 

2) конфуціанства; 

3) буддизму; 

4) евдемонізму 

5) комунізму; 

6) утилітаризму. 

 

45. „Найбільше щастя для якнайбільшої кількості людей” – це девіз 

1) Ренесансу; 

2) гедонізму; 

3) утилітаризму; 

4) античності; 

5) філософії; 

6) етики. 

 

46. Хто з філософів вважав, що про моральність вчинку слід судити з очікуваних від нього 

наслідків для особи, якої він стосується? 

1) Мухаммед; 

2) Джон Стюарт Мілль; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Сократ. 

 

47. Хто з філософів вважав, що про моральність вчинку слід судити з очікуваних від нього 

наслідків для особи, якої він стосується? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Іммануїл Кант; 

6) Джон Стюарт Мілль. 



 

48. В основі вчення якого з філософів лежить принцип користі? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) жодного з перелічених вище. 

 

49. В основі вчення якого з філософів лежить принцип користі? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

50. Хто з перелічених філософів був засуджений до страти за його вільнодумство щодо 

пізнавальних можливостей людського розуму? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Сократ. 

 

51. Хто з перелічених філософів був засуджений до страти за його вільнодумство щодо 

пізнавальних можливостей людського розуму? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Іммануїл Кант; 

6) ніхто з перелічених вище постатей. 

 

52. Хто є автором висловлювання „Я знаю, що я нічого не знаю”? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Сократ. 

 

53. Хто є автором висловлювання „Я знаю, що я нічого не знаю”? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Августин Блаженний; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Сократ. 

 

54. Хто вважав, що всі погані вчинки походять від незнання, що є добро, а що – зло? 

1) Мухаммед; 

2) Сократ; 



3) Конфуцій; 

4) Джон Стюарт Мілль; 

5) Фрідріх Ніцше. 

6) Мойсей. 

 

55. Хто вважав, що всі погані вчинки походять від незнання, що є добро, а що – зло? 

1) Платон; 

2) Арістотель; 

3) Епікур; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Августин Блаженний; 

7) Сократ. 

 

56. Хто звинувачував християн у лицемірстві? 

1) Мухаммед; 

2) Мойсей; 

3) Конфуцій; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) жодна з перелічених постатей. 

 

57. Хто звинувачував християн у лицемірстві? 

1) Платон; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

58. Хто є автором висловлювання „Бог помер! Він мертвий! І вбили його ми!”? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Фрідріх Ніцше; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Платон. 

 

59. Хто є автором висловлювання „Бог помер! Він мертвий! І вбили його ми!”? 

1) Арістотель; 

2) Мухаммед; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

60. Хто є автором концепції надлюдини? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 



61. Хто є автором концепції надлюдини? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Іммануїл Кант; 

4) Мухаммед; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

62. Хто є автором концепції „повернення до того самого”? 

1) Епікур; 

2) Августин Блаженний; 

3) Іммануїл Кант; 

4) Джон Стюарт Мілль; 

5) Мухаммед; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

63. Хто є автором концепції „повернення до того самого”? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) ніхто з перелічених вище постатей. 

 

64. Хто є автором концепції „волі до влади”? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) ніхто з перелічених вище постатей. 

 

65. Хто є автором концепції „волі до влади”? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Фрідріх Ніцше. 

 

66. Які ознаки надлюдини виділяє Ф. Ніцше? 

1) висока освіченість; 

2) повна незалежність від традиційних цінностей; 

3) воля до влади; 

4) дурість; 

5) слабкодухість; 

6) вміння створити нові цінності. 

 

67. „Усе, що зміцнює в людині відчуття влади, волю до влади, саму владу” – це у розумінні 

Ф. Ніцше 

1) щастя; 

2) користь; 

3) зло 

4) любов; 



5) добро; 

6) ненависть. 

 

68. „Усе, що походить від слабкості” – це у розумінні Ф. Ніцше 

1) щастя; 

2) користь; 

3) зло 

4) любов; 

5) добро; 

6) ненависть. 

 

69. Хто з філософів вважав, що тіло є могилою душі? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Платон. 

 

70. Хто з філософів вважав, що тіло є могилою душі? 

1) Арістотель; 

2) Епікур; 

3) Августин Блаженний; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) ніхто з перелічених вище постатей. 

 

71. Які частини душі виділяв Платон? 

1) розум; 

2) мужність; 

3) відвага; 

4) жага; 

5) стриманість; 

6) справедливість. 

 

72. Які чесноти душі виділяв Платон? 

1) мудрість; 

2) мужність; 

3) відвага; 

4) жага; 

5) стриманість; 

6) справедливість. 

 

73. Що, на думку Платона, панує над душею? 

1) розум; 

2) мудрість; 

3) мужність; 

4) відвага; 

5) жага; 

6) справедливість. 

 

74. Чим, на думку Платона, характеризуються представники стану вихователів (правителі-

філософи)? 

1) розум; 



2) мудрість; 

3) мужність; 

4) відвага; 

5) стриманість; 

6) справедливість. 

 

75. Чим, на думку Платона, характеризуються представники стану воїнів? 

1) розум; 

2) мудрість; 

3) мужність; 

4) відвага; 

5) жага; 

6) стриманість. 

 

76. Яка форма держави, на думку Платона, є ідеальною? 

1) тимократія; 

2) охлократія; 

3) демократія; 

4) аристократія; 

5) тиранія; 

6) диктатура пролетаріату. 

 

77. Чим, на думку Платона, характеризуються представники стану годувальників? 

1) розум; 

2) мудрість; 

3) мужність; 

4) жага; 

5) стриманість; 

6) справедливість. 

 

78. Хто з філософів вважав, що ідеальною формою держави є аристократія? 

1) Мойсей; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Ісус Христос; 

5) Арістотель; 

6) Сократ. 

 

79. Хто з філософів вважав, що ідеальною формою держави є аристократія? 

1) Платон; 

2) Епікур; 

3) Іммануїл Кант; 

4) Джон Стюарт Мілль; 

5) Фрідріх Ніцше; 

6) ніхто з наведених вище постатей. 

 

80. Хто з вчителів людства виявив себе як державний діяч? 

1) Мухаммед; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Арістотель; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Платон. 

 



81. Хто з вчителів людства виявив себе як державний діяч? 

1) Будда; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) Конфуцій. 

 

82. Хто є автором Декалогу? 

1) Мухаммед; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Арістотель; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) ніхто з наведених вище постатей. 

 

83. Хто є автором Декалогу? 

1) Будда; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Августин Блаженний; 

6) Конфуцій. 

 

84. В яких книгах П’ятикнижжя Мойсея закріплено Десять заповідей Божих? 

1) Буття; 

2) Вихід; 

3) Левіт; 

4) Числа; 

5) Второзаконня; 

6) Тора. 

 

85. Хто з учителів людства проповідував віру в єдиного Бога? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Арістотель; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Платон. 

 

86. Хто з учителів людства проповідував віру в єдиного Бога? 

1) Будда; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Конфуцій; 

6) Мухаммед. 

 

87. Хто визнав основним принципом відповідальності за злочин принцип таліону? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Мойсей; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 



6) Платон. 

 

88. Хто визнав основним принципом відповідальності за злочин принцип таліону? 

1) Епікур; 

2) Арістотель; 

3) Іммануїл Кант; 

4) Джон Стюарт Мілль; 

5) Конфуцій; 

6) ніхто з наведених вище постатей. 

 

89. Справедливість як відплата. Так розумів справедливість 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Арістотель; 

4) Мойсей; 

5) Ісус Христос; 

6) Сократ. 

 

90. Справедливість як відплата. Так розумів справедливість 

1) Платон; 

2) Будда; 

3) Джон Стюарт Мілль; 

4) Конфуцій; 

5) Мухам мед; 

6) ніхто з наведених вище постатей. 

 

91. Хто є автором „етики ритуалу”? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Арістотель; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Конфуцій. 

 

92. Хто є автором „етики ритуалу”? 

1) Платон; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 

4) Джон Стюарт Мілль; 

5) Будда; 

6) ніхто з наведених вище постатей. 

 

93. Хто є автором „етики любові”? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Арістотель; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Платон. 

 

94. Хто є автором „етики любові”? 

1) Будда; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 



4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) ніхто з наведених вище постатей. 

 

95. Чиє вчення було викладене у книзі „Лунь юй” („Судження та бесіди”)? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Арістотель; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) нікого з перелічених вище. 

 

96. Чиє вчення було викладене у книзі „Лунь юй” („Судження та бесіди”)? 

1) Платон; 

2) Будда; 

3) Епікур; 

4) Мойсей; 

5) Іммануїл Кант; 

6) Конфуцій. 

 

97. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „жень”? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Конфуцій; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Платон. 

 

98. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „жень”? 

1) Будда; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 

4) Іммануїл Кант; 

5) Джон Стюарт Мілль; 

6) нікого з перелічених вище. 

 

99. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „лі”? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Мухаммед; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) нікого з перелічених вище. 

 

100. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „лі”? 

1) Платон; 

2) Будда; 

3) Епікур; 

4) Мойсей; 

5) Арістотель; 

6) Конфуцій. 

 

101. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „вень”? 

1) Августин Блаженний; 



2) Фрідріх Ніцше; 

3) Мухаммед; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Конфуцій. 

 

102. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „вень”? 

1) Будда; 

2) Мойсей; 

3) Іммануїл Кант; 

4) Мухаммед; 

5) усіх перелічених вище; 

6) нікого з перелічених вище. 

 

103. „Вень” – це 

1) благородний муж; 

2) неблагородний муж; 

3) людяність; 

4) вихованість; 

5) ритуал; 

6) виправлення імен. 

 

104. „Жень” – це 

1) благородний муж; 

2) неблагородний муж; 

3) людяність; 

4) вихованість; 

5) ритуал; 

6) виправлення імен. 

 

105. „Лі” – це 

1) благородний муж; 

2) неблагородний муж; 

3) людяність; 

4) вихованість; 

5) ритуал; 

6) виправлення імен. 

 

106. „Цзюнь-цзи” – це 

1) благородний муж; 

2) неблагородний муж; 

3) людяність; 

4) вихованість; 

5) ритуал; 

6) виправлення імен. 

 

107. Людинолюбство у Конфуція – це 

1) „вень”; 

2) „жень”; 

3) „лі”; 

4) „цзюнь-цзи”; 

5) „сяо жень”; 

6) „сяо”. 

 



108. Ритуал у Конфуція – це 

1) „вень”; 

2) „жень”; 

3) „лі”; 

4) „цзюнь-цзи”; 

5) „сяо жень”; 

6) „сяо”. 

 

109. Вихованість у Конфуція – це 

1) „вень”; 

2) „жень”; 

3) „лі”; 

4) „цзюнь-цзи”; 

5) „сяо жень”; 

6) „сяо”. 

 

110. Благородний муж у Конфуція – це 

1) „вень”; 

2) „жень”; 

3) „лі”; 

4) „цзюнь-цзи”; 

5) „сяо жень”; 

6) „сяо”. 

 

111. В етиці Конфуція ритуал тримається на: 

1) категорії благородного мужа; 

2) категорії неблагородного мужа; 

3) принципі синівської поваги; 

4) людяності; 

5) вихованості; 

6) принципі виправлення імен. 

 

112. В етиці Конфуція ритуал тримається на: 

1) категорії благородного мужа; 

2) категорії неблагородного мужа; 

3) принципі синівської поваги; 

4) людяності; 

5) вихованості; 

6) принципі виправлення імен. 

 

113. В етиці Конфуція ритуал тримається на: 

1) категорії благородного мужа; 

2) принципі виправлення імен; 

3) гуманізмі; 

4) людяності; 

5) вихованості; 

6) категорії неблагородного мужа. 

 

114. В етиці Конфуція ритуал тримається на: 

1) категорії благородного мужа; 

2) вихованості; 

3) гуманізмі; 

4) людяності; 

5) принципі синівської поваги; 



6) категорії неблагородного мужа. 

 

115. Хто є автором „етики подолання бажань”? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Мухаммед; 

4) Ісус Христос; 

5) Сократ; 

6) Будда. 

 

116. Хто є автором „етики подолання бажань”? 

1) Конфуцій; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 

4) Джон Стюарт Мілль; 

5) усі перелічені вище постаті; 

6) ніхто з перелічених вище постатей. 

 

117. Етика Сіддхартхи Гаутами – це 

1) етика ритуалу; 

2) евдемонізм; 

3) етика любові; 

4) етика подолання бажань; 

5) утилітаризм; 

6) гедонізм. 

 

118. Етика Конфуція – це 

1) етика любові; 

2) евдемонізм; 

3) етика ритуалу; 

4) етика подолання бажань; 

5) утилітаризм; 

6) гедонізм. 

 

119. Етика Ісуса Христа – це 

1) етика ритуалу; 

2) евдемонізм; 

3) етика любові; 

4) етика подолання бажань; 

5) утилітаризм; 

6) гедонізм. 

 

120. Хто є автором „чотирьох благородних істин”? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Мухаммед; 

4) Сіддхартха Гаутама; 

5) Ісус Христос; 

6) Сократ. 

 

121. Хто є автором „чотирьох благородних істин”? 

1) Конфуцій; 

2) Епікур; 

3) Мойсей; 



4) Іммануїл Кант; 

5) Будда; 

6) Платон. 

 

122. Хто є автором концепції „серединного шляху”? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Мухаммед; 

4) Ісус Христос; 

5) усі перелічені вище постаті; 

6) ніхто з перелічених вище постатей. 

 

123. Хто є автором концепції „серединного шляху”? 

1) Сократ; 

2) Конфуцій; 

3) Будда; 

4) Епікур; 

5) Мойсей; 

6) Іммануїл Кант. 

 

124. Хто є автором концепції „серединного шляху”? 

1) Джон Стюарт Мілль; 

2) Арістотель; 

3) Платон; 

4) Сіддхартха Гаутама; 

5) Фрідріх Ніцше; 

6) Мойсей. 

 

125. Оберіть "чотири благородні істини". 

1) Є страждання. Нема страждань. Є причина страждань. Є причина того, що страждань 

нема; 

2) Є страждання. Є причина страждань. Є наслідки страждань. Є шлях від страждання до 

його наслідків; 

3) Є причина страждань. Є наслідки страждань. Є виникнення страждань. Є припинення 

страждань; 

4) Є страждання. Є причина страждань. Є припинення страждань. Є шлях від страждання до 

його припинення; 

5) Є страждання. Нема страждань. Є причина страждань. Є наслідки страждань; 

6) Є виникнення страждань. Є припинення страждань. Є шлях від страждання до його 

наслідків. Є шлях від страждання до його припинення. 

 

126. Хто з наведених постатей вважав життя людини стражданням? 

1) Августин Блаженний; 

2) Фрідріх Ніцше; 

3) Мухаммед; 

4) Будда; 

5) Ісус Христос; 

6) Сократ. 

 

127. Хто з наведених постатей вважав життя стражданням? 

1) Конфуцій; 

2) Будда; 

3) Мойсей; 

4) Іммануїл Кант; 



5) Арістотель; 

6) Платон. 

 

128. Серединний шлях – це 

1) істинне зосередження; 

2) шлях благородного мужа; 

3) „золота середина” між двома крайнощами; 

4) вісім ступенів духовного зростання; 

5) істинні наміри та вчинки; 

6) нірвана. 

 

129. Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою: 

1) істинне народження; 

2) істинні погляди (праведна віра); 

3) істинне подолання бажань; 

4) істинні наміри; 

5) істинна синівська повага; 

6) істинна мова. 

 

130. Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою: 

1) істинне зосередження; 

2) праведні думки; 

3) істинне зусилля; 

4) істинні наміри; 

5) істинні вчинки; 

6) істинна мова. 

 

131. Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою: 

1) істинне народження; 

2) істинне зосередження; 

3) істинний ритуал; 

4) праведні думки; 

5) істинний спосіб життя; 

6) істинне подолання бажань. 

 

132. Визначіть обов’язки буддиста-мирянина: 

1) утримуватися від золота та срібла; 

2) не вбивати; 

3) не одружуватися; 

4) не красти; 

5) утримуватися від прийому їжі у не відведений для цього час; 

6) не розлучатися. 

 

133. Визначіть обов’язки буддиста-мирянина: 

1) не вживати алкогольні напої; 

2) не курити; 

3) не брехати; 

4) утримуватися від співу, танців, музики, прикрас, розкоші; 

5) не жити в розпусті; 

6) не їсти трефну їжу. 

 

134. Визначіть особливі обов’язки буддиста-монаха (такі, що не співпадають з 

обов’язками буддиста-мирянина): 

1) утримуватися від золота та срібла; 



2) не вбивати; 

3) не жити разом з мирянами; 

4) не красти; 

5) не мати більше трьох дружин; 

6) утримуватися від прийому їжі у не відведений для цього час. 

 

135. Визначіть особливі обов’язки буддиста-монаха (такі, що не співпадають з 

обов’язками буддиста-мирянина): 

1) утримуватися від статевих відносин у світлу пору доби; 

2) не курити та не вживати алкогольні напої; 

3) не брехати; 

4) утримуватися від співу, танців, музики, прикрас, розкоші; 

5) не жити в розпусті; 

6) не їсти трефну їжу. 

 

136. Що розуміє Ісус Христос під поняттям „Царство Небесне” („Царство Боже”)? 

1) апокаліпсис, кінець світу; 

2) рай; 

3) царство духу; 

4) життєвий вибір; 

5) любов; 

6) справедливість. 

 

137. Які ознаки любові можна виділити у вченні Ісуса Христа? 

1) справедливість; 

2) смиренність; 

3) поблажливість; 

4) діяльнісний характер; 

5) безкорисливість; 

6) щастя. 

 

138. В якому фрагменті Євангелія міститься найбільш концентрований виклад етичного 

вчення Ісуса Христа? 

1) десять заповідей Божих; 

2) притча про таланти; 

3) Нагірна проповідь; 

4) притча про блудного сина; 

5) Тайна вечеря; 

6) Євангеліє від Луки. 

 

139. Яка з монотеїстичних релігій є наймолодшою (виникла найпізніше)? 

1) християнство; 

2) буддизм; 

3) іудаїзм; 

4) конфуціанство; 

5) іслам; 

6) синтоїзм. 

 

140. В якому році народився Мухаммед? 

1) 7 до н.е.; 

2) 240 

3) ІІІ ст.; 

4) 570; 

5) 622; 



6) 1024. 

 

141. Як називалася соціальна група арабів, які сповідували єдинобожжя до появи ісламу? 

1) Каабці; 

2) медінці; 

3) мекканці; 

4) ханіфи; 

5) халіфи; 

6) рамаданці. 

 

142. Як перекладається назва міста Медіна? 

1) місто ангелів; 

2) місто ханіфів; 

3) місто Мухаммеда; 

4) місто гріхів; 

5) місто пророка; 

6) місто жерців. 

 

143. В якому році відбулося переселення Мухаммеда з Мекки в Ясріб (Медіну)? 

1) 7 до н.е.; 

2) 240 

3) ІІІ ст.; 

4) 570; 

5) 622; 

6) 1024. 

 

144. Який рік вважається початком мусульманського літочислення? 

1) 7 до н.е.; 

2) 240 

3) ІІІ ст.; 

4) 570; 

5) 622; 

6) 1024. 

 

145. Якому місту Мухаммед подарував статут? 

1) Мекка; 

2) Єрусалим; 

3) Кааба; 

4) Медіна; 

5) Шарм-аль-шейх; 

6) Каїр. 

 

146. В якому місті Мухаммед сформулював ідею священної війни? 

1) Мекка; 

2) Єрусалим; 

3) Кааба; 

4) Ясріб (Медіна); 

5) Шарм-аль-шейх; 

6) Каїр. 

 

147. Монотеїзм якої з нижчеперелічених світових релігій вважається найбільш 

послідовним? 

1) християнство; 

2) буддизм; 



3) іудаїзм; 

4) конфуціанство; 

5) іслам; 

6) синтоїзм. 

 

148. Які з нижчеперелічених ідей зближують іслам з християнством? 

1) ідея священної війни; 

2) ідея єдиного Бога; 

3) ідея прекрасної смерті за віру; 

4) ідея кровної помсти; 

5) ідея двох творінь світу; 

6) принцип таліону. 

 

149. Якими словами праведний мусульманин розпочинає будь-яку справу? 

1) „Аллах Акбар!”; 

2) „Великий Аллах!”; 

3) „Во ім’я Аллаха милостивого та милосердного!”; 

4) „З нами Бог!” 

5) „Смерть невірним!” 

6) „Нехай прийде Царство Твоє!” 

 

150. Які є обов’язки правовірних мусульман? 

1) шлюб; 

2) молитва; 

3) піст; 

4) священна війна; 

5) милостиня; 

6) паломництво. 

 

151. Які є обов’язки правовірних мусульман? 

1) шлюб; 

2) принцип відплати; 

3) піст; 

4) священна війна; 

5) милостиня; 

6) хадж. 

 

152. Які є обов’язки правовірних мусульман? 

1) шлюб; 

2) молитва; 

3) піст; 

4) священна війна; 

5) хадж; 

6) закат. 

 

153. Які правила моління у мусульман? 

1) омивання обличчя, рук, ніг перед молитвою; 

2) заборона колективного моління; 

3) заборона сміятися, розмовляти, плакати тощо під час молитви; 

4) рекомендація полудневу молитву у п’ятницю здійснювати в мечеті; 

5) заборона індивідуальної молитви; 

6) молитися п’ять разів щоденно. 

 

154. Які правила моління у мусульман? 



1) невмивання обличчя, рук, ніг перед молитвою; 

2) молитися три рази щоденно; 

3) заборона індивідуальної молитви; 

4) рекомендація полудневу молитву у неділю здійснювати в мечеті; 

5) заборона сміятися, розмовляти, плакати тощо під час молитви; 

6) заборона колективного моління. 

 

155. Коли було встановлено обов’язковий піст у мусульман? 

1) 246 

2) 570; 

3) 622; 

4) 624; 

5) 632; 

6) 642. 

 

156. Хто встановив обов’язковий піст у мусульман? 

1) Мойсей; 

2) Авраам; 

3) Ісус Христос; 

4) Аллах; 

5) Кааба; 

6) Мухаммед. 

 

157. В якому місяці встановлено обов’язковий піст у мусульман? 

1) Ясріб; 

2) Кааба; 

3) Рамазан; 

4) Закят; 

5) Рамадан; 

6) Хадіджа. 

 

158. Які вимоги до посту у мусульман? 

1) утримуватися від їжі у темну пору доби; 

2) утримуватися від їжі у світлу пору доби; 

3) утримуватися від статевих відносин у темну пору доби; 

4) утримуватися від статевих відносин у світлу пору доби; 

5) утримуватися від молитви у світлу пору доби; 

6) утримуватися від молитви у темну пору доби. 

 

159. Які вимоги до посту у мусульман? 

1) утримуватися від їжі у світлу пору доби; 

2) утримуватися від статевих відносин у темну пору доби; 

3) утримуватися від статевих відносин у світлу пору доби; 

4) утримуватися від куріння у світлу пору доби; 

5) утримуватися від молитви у світлу пору доби 

6) утримуватися від води у світлу пору доби. 

 

160. Як називається обов’язкова милостиня у мусульман? 

1) Ясріб; 

2) Кааба; 

3) Рамазан; 

4) Закат; 

5) Рамадан; 

6) Хадіджа. 



 

161. В ісламі „закат” – це 

1) захід сонця; 

2) піст; 

3) паломництво; 

4) молитва; 

5) милостиня; 

6) нірвана. 

 

162. Регулярний, обов’язковий, суворо нормований і пропорційний доходу внесок, який 

кожний дієздатний і забезпечений мусульманин вносить в общину, – це 

1) Сунна; 

2) Кааба; 

3) хадж; 

4) закат; 

5) Рамадан; 

6) Хадіджа. 

 

163. В якому році для мусульман було встановлено обов’язковий хадж? 

1) 246 

2) 570; 

3) 622; 

4) 624; 

5) 632; 

6) 642. 

 

164. Хто запровадив обов’язок паломництва для мусульман? 

1) Мойсей; 

2) Авраам; 

3) Ісус Христос; 

4) Аллах; 

5) Кааба; 

6) Мухаммед. 

 

165. Яка з наведених етик є етикою конкретних норм? 

1) християнська; 

2) буддистська; 

3) іудейська; 

4) конфуціанська; 

5) мусульманська; 

6) юридична. 

 

166. Яка з нижчеперелічених світових релігій не визнає наявність людського 

первородного гріха мотивуючи тим, що Бог пробачив Адама? 

1) християнство; 

2) буддизм; 

3) іудаїзм; 

4) конфуціанство; 

5) іслам; 

6) синтоїзм. 

 

 

Тема 4 . Юридична етика. 

 



1. Хто має право тлумачити Правила адвокатської етики? 

1) Конституційний суд України; 

2) Спілка адвокатів України; 

3) Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України; 

4) Кабінет Міністрів України; 

5) Вища атестаційна комісія України; 

6) жодний з перелічених органів. 

 

2. Передбачена угодою про надання правової допомоги винагорода за виконані адвокатом 

дії по наданню правової допомоги – це 

1) заробітна плата адвоката; 

2) премія; 

3) гонорар; 

4) клієнтський збір; 

5) подяка; 

6) хабар. 

 

3. З ким адвокат повинен ділити отриманий гонорар? 

1) судом; 

2) прокурором; 

3) клієнтом; 

4) спадкоємцями померлого адвоката, чиє частково виконане доручення адвокат прийняв і 

за нього отримав гонорар; 

5) головою спілки адвокатів України; 

6) адвокатом, який раніше виконував доручення клієнта, від якого отримано гонорар; 

 

4. Які поради Правила адвокатської етики забороняють адвокатам давати клієнтові? 

1) свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень клієнтом; 

2) свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень іншими особами; 

3) щодо налагодження особистого життя клієнта після відбування ним покарання за 

вчинення правопорушень; 

4) такі, що зумисно сприяють скоєнню правопорушень клієнтом; 

5) щодо налагодження клієнтом контактів з іншими адвокатами, а також судом, 

прокуратурою тощо; 

6) такі, що зумисно сприяють скоєнню правопорушень іншими особами. 

 

5. Інтереси клієнта адвоката повинні переважати перед інтересами 

1) колег адвоката; 

2) держави; 

3) самого адвоката; 

4) суспільства; 

5) партнерів адвоката; 

6) правосуддя. 

 

6. Хто не може бути клієнтом адвоката? 

1) засуджений; 

2) затриманий; 

3) психічно хворий; 

4) особа, інтереси якої суперечать інтересам іншого клієнта; 

5) особа, яка має піклувальника; 

6) юридична особа. 

 



7. Дотримання принципу _____________________ є необхідною і щонайважливішою 

передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим 

належне надання правової допомоги. Яке слово пропущене? 

1) законності; 

2) незалежності; 

3) конфіденційності; 

4) гласності; 

5) відкритості; 

6) компетентності. 

 

8. Хто може відмінити конфіденційність інформації, отриманої адвокатом від клієнта? 

1) прокурор; 

2) суд; 

3) особа, зацікавлена в дотриманні такої конфіденційності; 

4) начальник райвідділу міліції; 

5) правонаступники юридичної особи, зацікавленої в дотриманні такої конфіденційності; 

6) ніхто. 

 

9. В якій формі може бути відмінено конфіденційний статус інформації, отриманої 

адвокатом від клієнта? 

1) тільки у простій письмовій; 

2) тільки у письмовій, нотаріально засвідченій; 

3) тільки в електронній; 

4) у будь-якій, крім електронної; 

5) у будь-якій зафіксованій формі; 

6) у жодній, оскільки відміна конфіденційності вказаної інформації забороняється. 

 

10. В яких випадках адвокат не відповідає за порушення принципу конфіденційності? 

1) у випадках притягнення його до кримінальної відповідальності; 

2) у випадках притягнення його до адміністративної відповідальності; 

3) у випадках допиту його у встановленому законом порядку як обвинуваченого стосовно 

обставин, які складають адвокатську таємницю; 

4) у випадках допиту його у встановленому законом порядку як свідка стосовно обставин, 

які виходять за межі предмета адвокатської таємниці, визначеного чинним 

законодавством, хоча й охоплюється предметом конфіденційності інформації, 

передбаченим Правилами адвокатської етики; 

5) у будь-якому, якщо адвокат з власної волі розкриває конфіденційну інформацію; 

6) у жодному. 

 

11. Які вимоги ставляться до особи, яка є адвокатом? 

1) високий рівень професійної підготовки; 

2) вік, який не має перевищувати встановлений у законодавстві вік, який діє право на 

отримання пенсії за віком; 

3) фундаментальне знання чинного законодавства; 

4) фундаментальне знання практики застосування законодавства; 

5) опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності; 

6) опанування ораторським мистецтвом. 

 

12. Які вимоги ставляться до особи, яка є адвокатом? 

1) високий рівень професійної підготовки; 

2) діловий стиль одягу; 

3) опанування прийомів адвокатської діяльності; 

4) вік, який не має перевищувати встановлений у законодавстві вік, який діє право на 

отримання пенсії за віком; 



5) вміння водити автомобіль; 

6) опанування ораторським мистецтвом. 

 

13. Що передбачає компетентність і добросовісність надання правової допомоги адвокатом? 

1) знання відповідних норм права; 

2) наявність необхідного досвіду застосування норм права; 

3) доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта; 

4) доскональність в урахуванні всіх можливих правових наслідків виконання доручення 

клієнта; 

5) ретельну підготовку до належного виконання доручення клієнта; 

6) не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу. 

 

14. Що передбачає принцип чесності й порядності адвоката? 

1) не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу; 

2) не вдаватися до урахування всіх обставин, що стосуються доручення клієнта; 

3) не вдаватися до використання особистих обставин інших осіб для досягнення своїх 

професійних цілей; 

4) поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими 

адвокат спілкується; 

5) наявність необхідного досвіду застосування норм права; 

6) ретельну підготовку до належного виконання доручення клієнта. 

 

15. Адвокат не має права: 

1) пропонувати свої послуги конкретному клієнту через посередників; 

2) рекламувати свою професійну діяльність; 

3) на безкоштовну рекламу його професійної діяльності у газетах безкоштовних оголошень; 

4) транслювати рекламні матеріали по радіо і телебаченню; 

5) особисто пропонувати свої послуги конкретному клієнту; 

6) виготовляти свої портрети та розповсюджувати їх серед клієнтів. 

 

16. Рекламні матеріали щодо професійної діяльності адвоката не можуть містити: 

1) відомості про те, в яких навчальних закладах адвокатом (членами адвокатського 

об'єднання) отримана освіта; 

2) відгуків інших осіб про роботу адвоката; 

3) порівнянь з іншими адвокатами і їх критики; 

4) заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати 

безпідставні надії у клієнтів; 

5) вказівок, які можуть скласти уявлення, що діяльність саме цього адвоката 

характеризується рисами і показниками, притаманними, в дійсності, адвокатурі як такій.  

6) номер телефону адвоката. 

 

17. Підставами для надання адвокатом правової допомоги є: 

1) угода з клієнтом про надання правової допомоги; 

2) наказ голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатів; 

3) призначення особою, яка здійснює дізнання, слідчого чи суду в порядку, передбаченому 

кримінально-процесуальним законодавством України; 

4) розпорядження керівника адвокатського об’єднання; 

5) вказівка голови Спілки адвокатів України; 

6) ордер. 

 

18. Від кого адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги: 

1) безпосередньо від клієнта; 

2) від представника клієнта, уповноваженого на укладання угоди з адвокатом; 

3) від законного представника неповнолітнього клієнта; 



4) від законного представника недієздатного клієнта; 

5) від органу, уповноваженого призначати захисника в кримінальному судочинстві 

відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України; 

6) від адвокатського об’єднання. 

 

19. Від кого адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги: 

1) від адвокатського об’єднання; 

2) від батьків психічно хворого клієнта; 

3) від законного представника повнолітнього клієнта; 

4) від представника клієнта, неуповноваженого на укладання угоди з адвокатом; 

5) від органу, уповноваженого призначати захисника в кримінальному судочинстві 

відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України; 

6) безпосередньо від сусідів клієнта, якщо той перебуває у слідчому ізоляторі. 

 

20. Адвокату забороняється: 

1) давати клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення; 

2) повідомляти клієнту, який час і обсяг роботи вимагатиметься для виконання його 

доручення; 

3) прямо або опосередковано сприяти формуванню у клієнта необґрунтованих надій, 

4) прямо або опосередковано сприяти формуванню у клієнта уявлення, що адвокат може 

вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних 

обов'язків; 

5) повідомляти клієнту, які правові наслідки досягнення результату, якого бажає клієнт, 

може мати для суттєвих інтересів клієнта; 

6) з'ясовувати відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності 

правової позиції у справі та її змісті. 

 

21. Адвокату забороняється: 

1) прийняти доручення, в предметі якого безпосередньо зацікавлений він особисто або його 

близький родич; 

2) прийняти доручення від органу, уповноваженого призначати захисника в кримінальному 

судочинстві відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України; 

3) прийняти доручення від законного представника недієздатного клієнта; 

4) прийняти доручення від особи, яка перебуває у нетверезому стані; 

5) прийняти доручення, в предметі якого безпосередньо зацікавлений член технічного 

персоналу адвокатського об'єднання, до якого належить адвокат; 

6) прийняти доручення від особи, яка вже отримувала адвокатську допомогу від іншого 

адвоката. 

 

22. Адвокат, який виконував на попередньому слідстві захист клієнта на підставі укладеної 

угоди або за призначенням, не може відмовитись від прийняття доручення на захист 

цього клієнта 

1) в суді першої інстанції; 

2) в суді апеляційної інстанції; 

3) в суді касаційної інстанції; 

4) в органі конституційної юрисдикції; 

5) в будь-яких органах державної влади, крім суду; 

6) заборони адвокату відмовлятися від прийняття доручення немає. 

 

23. В ході судового розгляду справи адвокат не повинен: 

1) намагатися вплинути на рішення (вирок) суду позапроцесуальними засобами; 

2) робити свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин справи або давати їм 

свідомо неправильну правову оцінку; 

3) подавати суду завідомо неправдиві докази або свідомо брати участь в їх формуванні; 



4) посилатися в суді на завідомо неправдиві або завідомо викривлені фактичні обставини, 

або обставини, що завідомо не стосуються предмета спору; 

5) посилатися в суді на подані клієнтом докази, стосовно яких адвокату відомо, що вони є 

неправдивими; 

6) посилатися в суді на особисту обізнаність з обставинами справи, свою суб'єктивну, не 

обґрунтовану поданими доказами думку щодо правдивості, порядності та інших 

особистих якостей учасників процесу, свідків, експертів. 

 

24. В ході судового розгляду справи адвокат не повинен: 

1) порушувати порядок у судовому засіданні; 

2) мовчати; 

3) припускатись сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гідність суду 

або інших учасників процесу; 

4) перемовлятись з клієнтом; 

5) сидіти; 

6) посилатися в суді на свою суб'єктивну, не обґрунтовану поданими доказами, думку щодо 

порядності учасників процесу. 

 

25. У відносинах з іншими учасниками процесу адвокат повинен: 

1) бути стриманим і коректним; 

2) бути ніжним і лагідним; 

3) реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формі заяв, клопотань, скарг; 

4) при допиті сторін у цивільному процесі бути одягненим у мантію; 

5) не ставити запитань у підвищеному тоні; 

6) не ставити запитань у брутальній, знущальній формі, або формі, що принижує їх честь та 

гідність. 

 

26. Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах: 

1) взаємної поваги представників суддівської професії; 

2) гуманізму; 

3) колегіальності; 

4) демократизму; 

5) дотримання професійних прав адвокатів; 

6) слідування всім основним принципам адвокатської етики, передбаченим Правилами 

адвокатської етики. 

 

27. Адвокат не повинен допускати щодо іншого адвоката: 

1) нетактовних та принизливих висловів; 

2) поширення відомостей про нього; 

3) спроб схилити клієнта іншого адвоката до розірвання з ним угоди про надання правової 

допомоги; 

4) спілкування з клієнтом іншого адвоката; 

5) намагань схилити до укладення угоди про надання правової допомоги особу, що прийшла 

в адвокатське об'єднання до іншого адвоката; 

6) введення іншого адвоката в оману стосовно місця і часу проведення судових засідань. 

 

28. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” забороняються 

виробництво та розповсюдження продукції, яка: 

1) пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, 

2) пропагує зміну шляхом насильства конституційного ладу; 

3) пропагує зміну територіальної цілісності України; 

4) пропагує пацифізм; 

5) пропагує фашизм та неофашизм; 

6) пропагує релігійну терпимість і нерелігійні цінності. 



 

29. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” виробництво та обіг у 

будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні… 

1) дозволяються; 

2) заохочуються; 

3) забороняються; 

4) прогнозуються; 

5) забороняються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством; 

6) дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством. 

 

30. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” теле- і радіокомпаніям, які 

діють в Україні, створювати, поширювати інформацію і транслювати кіно-, аудіо-, 

відеопродукцію, яка містить елементи порнографії, … 

1) всі відповіді правильні; 

2) дозволяється з позитивним висновком Національної експертної комісії України з питань 

захисту суспільної моралі; 

3) забороняється у будь-якому випадку; 

4) забороняється без позитивного висновку Національної експертної комісії України з 

питань захисту суспільної моралі; 

5) немає правильної відповіді; 

6) забороняється без негативного висновку Національної експертної комісії України з 

питань захисту суспільної моралі. 

 

31. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” теле- і радіокомпаніям, які 

діють в Україні, забороняється створювати, поширювати інформацію і транслювати кіно-, 

аудіо-, відеопродукцію, яка містить елементи… 

1) сексуального характеру; 

2) еротичного характеру; 

3) порнографії; 

4) суспільної моралі; 

5) християнської моралі; 

6) мусульманської моралі. 

 

32. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” аудіо-, радіо-, кіно-, 

відеопродукція сексуального характеру, з елементами еротики, підлягає оцінці: 

1) Національною радою з питань телебачення та радіомовлення; 

2) Кабінетом Міністрів України; 

3) Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі; 

4) Громадською радою керівників провідних телеканалів України; 

5) Всеукраїнською асоціацією захисників суспільної моралі; 

6) Всеукраїнською організацією з питань захисту суспільної моралі. 

 

33. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” кінотеатри, відеосалони, 

відеозали мають право публічної демонстрації кіно-, аудіо-, відеопродукції сексуального 

чи еротичного характеру лише за наявності ліцензії, … 

1) негативного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту 

суспільної моралі й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством; 

2) позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту 

суспільної моралі й інших необхідних документів, визначених чинним законодавством; 

3) позитивного висновку Всеукраїнської організації з питань захисту суспільної моралі й 

інших необхідних документів, визначених чинним законодавством; 

4) негативного висновку Всеукраїнської організації з питань захисту суспільної моралі й 

інших необхідних документів, визначених чинним законодавством; 

5) негативного висновку Національної ради з питань телебачення та радіомовлення й інших 



необхідних документів, визначених чинним законодавством; 

6) позитивного висновку Національної ради з питань телебачення та радіомовлення й інших 

необхідних документів, визначених чинним законодавством. 

 

34. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” виробництво та обіг у 

будь-якій формі продукції еротичного характеру… 

1) прогнозуються; 

2) дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством; 

3) забороняються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством; 

4) дозволяються; 

5) забороняються; 

6) заохочуються. 

 

35. Відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі” забороняються 

виробництво та розповсюдження продукції, яка: 

1) пропагує добробут української нації; 

2) принижує або ображає націю; 

3) принижує або ображає особистість за національною ознакою; 

4) пропагує неповагу до предків українців; 

5) закликає до будівництва національних святинь; 

6) пропагує „оранжеву революцію”. 

 


