
Демонстраційний білет з фахового вступного іспиту  
(напрям “соціологія”) 

 
 

1. Відзначте елемент структури соціологічного знання, який містить інформацію про 
життєдіяльність соціальних суб’єктів в окремих сферах: (  ) 
1) емпірична соціологія 
2) спеціальні соціологічні теорії 
3) загальні соціологічні теорії 
4) галузеві соціологічні теорії 
 
2.  Вкажіть, що розуміють під функціями соціології: (  ) 
1) зв'язок соціології з іншими науками 
2) цілі і завдання соціології 
3) суспільне призначення, роль соціології, яку вона виконує в суспільстві 
4) активну інституціоналізацію соціології 
 
3. Дайте визначення поняття “суспільство” в соціології: (  ) 
1) сукупність взаємодіючих між собою індивідів та груп, які функціонують на основі певних законів, 
норм, традицій, тощо 
2) система узаконених безособистісних вимог та стандартів поведінки 
3) сукупність людей, які безпосередньо взаємодіють один з одним, відчуваючи свою приналежність 
до групи і сприймаються іншими як члени відповідної групи 
4) форма культури, витвори якої стандартизуються і поширюються серед публіки без урахування 
регіональних, релігійних або класових субкультур 
5) соціальна община, створена з метою обміну інформацією між її членами 
 
4. Назвіть класифікацію суспільств згідно з  Д. Беллом та А. Туреном: (  ) 
1) доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне 
2) традиційне, індустріальне, постінформаційне 
3) первіснообщинне, рабовласницьке, феодальне, капіталітичне, комуністичне 
4) відкрите, закрите 
5) премодерн, модерн, постмодерн 
 
5. Назвіть класифікацію суспільств за К. Марксом: (  ) 
1) доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне 
2) традиційне, індустріальне, постінформаційне 
3) премодерн, модерн, постмодерн 
4) первіснообщинне, рабовласницьке, феодальне, капіталітичне, комуністичне 
5) відкрите, закрите 
 
6. Дайте визначення поняттю “соціальна структура”: (  ) 
1) порівняно стійкий та впорядкований зв’язок елементів суспільства, якими є люди, соціальні ролі 

та статуси, соціальні інститути та спільноти;  
2) реально існуюча сукупність індивідів, що її можна емпірично зафіксувати, яка характеризується 

відносною цілісністю; 
3) зв’язаність або ступінь зв’язаності, яка проявляється в суспільстві чи соціальній групі; 
4) сукупність людей, які певним чином взаємодіють один з одним, відчуваючи свою приналежність 

до групи і сприймаються іншими як члени відповідної групи. 
 
7. Відзначте, на чому базуються статистичні методи соціологічних досліджень: (  ) 
1) теорії закономірностей 
2) законі великих чисел 
3) теоремі математичних залежностей 
4) аксіомі генеральних сукупностей вибіркових числових рядів 
 



8. Зазначте, хто був засновником статистичних методів досліджень суспільних явищ: (  ) 
1) П’єр Симон Лаплас 
2) Симон де Борд’єр 
3) Адольф Жак Кетле 
4) Франсуа Спіноза 
 
9. Аналіз множинних відповідей виконується для запитань, виміряних: (  ) 
1) номінальними альтернативними шкалами 
2) порядковими шкалами 
3) номінальними багатоваріантними шкалами 
4) інтервальними шкалами 
 
10. Вкажіть рівень соціологічного пізнання, для якого використовуються кількісні методи 
соціологічних досліджень: (  ) 
1) мезорівень 
2) макрорівень 
3) мікрорівень 
4) мезо- та макрорівень 
 
11. Відзначте, за допомогою чого вимірюються змінні характеристики респондентів кількісного 
соціологічного дослідження: (  ) 
1) робочих гіпотез дослідження 
2) запитань стандартизованої анкети 
3) індуктивних категорій 
4) шкал вимірювання 
 
12. Позначте неіснуючий вид якісного аналізу кількісних баз даних: (  ) 
1) описовий (дескриптивний) аналіз окремо виділених числових вибірок 
2) статистичний аналіз робочих гіпотез дослідження 
3) емпірична апробація/ верифікація або фальсифікація робочих гіпотез СД 
4) конструювання концептуальних змінних з метою групування одиниць спостереження СД та/ або 

їхніх змінних характеристик 
 
13. Відзначте те серед запропонованих нижче тверджень, яке, з Вашої точки зору, є хибним. (  ) 
1) номінальні шкали об’єднують незалежні елементи. 
2) шкали-термометри мають мати непарну кількість елементів. 
3) заперечення РГД є повноцінним результатом дослідження. 
4) метричні шкали бувають багатоваріантними. 
5) кожна вибірка має бути репрезентативною. 
 
14. Позначте універсальний зміст нульової гіпотези при застосуванні тестів щодо статистичної 
зв’язаності (кореляції) двох змінних: (  ) 
1) статистична зв’язаність (кореляція) між двома змінними є максимально вираженою 
2) статистична зв’язаність (кореляція) між двома змінними є частково вираженою 
3) статистична зв’язаність (кореляція) між двома змінними відсутня 
4) статистична зв’язаність (кореляція) між двома змінними є багатоваріантною 
 
15. Вкажіть назву соціального явища, яке визначається як “встановлення відповідності поведінки 
особистості чи соціальної групи з умовами соціального середовища”:(  ) 
1) соціальна ідентифікація; 
2) соціальна інституалізація; 
3) соціальна адаптація; 
4) соціалізація. 
 



16. Вкажіть, який соціальний механізм взаємодії особистості і суспільства, скерований на 
запобігання несприятливих впливів на особистість з боку соціального середовища або на надання їй 
соціальної підтримки: (  ) 
1) соціальна диференціація; 
2) соціальний захист; 
3) соціальна ідентифікація; 
4) соціалізація. 
 
17. Оберіть з наведених нижче варіантів підхід системного аналізу, представлений В. Парето: (  ) 
1) системно-механістичний 
2) системно-органістичний 
3) інтегрований 
4) статичний 
5) динамічний  
 
18. Відзначте, хто із названих авторів проводив розмежування між органічною та механічною 
формою солідарності: (  ) 
1)В. Парето 
2)Т. Парсонс 
3)К. Маркс 
4)Е. Дюркгайм 
5)Г.В.Ф.Гегель 
 
19. Відзначте працю, в якій широко використано біографічний метод: (  ) 
1) «Владна еліта» Ч. Р. Міллса 
2) «Введення в економічну теорію демократії» Р. Даля 
3) «Від плану до клану» Д. Старка 
4) «Після революції 1989» Р. Дарендорфа 
5) „Номенклатура” М. Восленського 
 
20. Назвіть основні парадигми у соціології міжнародних відносин: (  ) 
1) глобалізм,  конфліктологія, політичний реалізм 
2) політичний реалізм, політичний ідеалізм, неомарксизм, транснаціоналізм 
3) анархізм, транс націоналізм, модернізм 
4) нормативізм, моралізм, лібералізм 
5) патерналізм, модернізм, етатизм 
 
21. Назвіть, яке з наведених нижче тверджень належить до політичного ідеалізму: (  ) 
1) міжнародні відносини це відносини у глобальній спільноті людей, об’єднаних національними і 
транснаціональними взаємодіями  
2) міжнародні відносини це система панування сильних і багатих над слабкими і бідними, боротьба 
цих двох груп 
3) міжнародні відносини це взаємодія суверенних держав, яка заснована на національних інтересах і 
використанні сили 
4) міжнародні відносини це сфера культурних і соціальних зв’язків у яких поступово знижується 
роль держав 
5) міжнародні відносини це політична система, основними суб’єктами якої є держави, що захищають 
власні інтереси та тяжіють до підтримки  соціального порядку та безконфліктних відносин 
 
22. Назвіть представників французької школи соціології міжнародних відносин: (  ) 
1) М. Фуко, П. Бурдьє, Н. Анелька 
2) Ж. Дельоз, Ж. Бодріяр, Ж. Лакан 
3) Ж. Батай, Н. Луман,  Л. Тевено 
4) Р. Перес, Р. Міхельс, Л. Колаковський 
5) С. Дрейфюс, Р. Арон, Г. Бутуль 
 



23. Назвіть, для якого типу політичного лідера найбільш характерний „культ особистості”: (  ) 
1) харизматичний лідер  
2) традиційний лідер  
3) раціональний лідер  
4) легальний лідер  
5) опозиційний лідер 
 
24. Вкажіть, хто з мислителів для інтерпретація циркуляції еліт використовував історичне 
чергування „лисиць” і „левів”:  (  ) 
1) Г. Моска 
2) В. Парето 
3) Н. Макіавеллі 
4) Л. Фульчі 
5) М. Бава 
 
25. Вкажіть, який теоретик вперше використовує термін «ґендер» в соціальних науках: (  ) 
1) Роберт Столлер 
2) Сімона де Бовуар 
3) Джудіт Батлер 
4) Зігмунд Фройд 
 
26. Вкажіть, в рамках якого напряму фемінізму було запропоноване обговорення та вирішення 
проблеми «подвійного навантаження» жінок: (  ) 
1) ліберальний 
2) марсистський 
3) психоаналітичний 
4) радикальний 
 
27. Визначте ознаку, яка не є характерною для постмодерності: (  ) 
1) індивідуалізація 
2) віра у прогрес науки і техніки 
3) глобалізація 
4) зростання ролі телекомунікацій 
 
28. Вкажіть, хто вводить у науковий обіг поняття «інформаційне суспільство»: (  ) 
1) М. Кастельс 
2) М. Маклюен 
3) Д. Белл 
4) Ю. Хаяші  
 
29. Зазначте, як називається процес ідентифікації особистості із соціально-культурними значеннями 
товарів та послуг, які вона споживає: (  ) 
1) імітація 
2) споживання 
3) конс’юмеризм 
4) фальсифікація 
 
30. Вкажіть, як називається релігійне вчення про суть та буття бога: (  ) 
1) соціологія релігії 
2) філософія релігії 
3) теологія 
4) релігієзнавство 
 
Примітка: Кожне питання екзаменаційного білета оцінюється двома балами. 
 


