
 

1. Хто  із  соціологів  висунув  і  обґрунтував  ідею «механічної» і «органічної» 

солідарності у суспільстві? 

а) О. Конт;  

б) М. Вебер;  

 в) К. Маркс; 

 г) Е. Дюркгейм.  

2. Хто з соціологів вперше досліджував соціальний феномен «натовпу»? 

а) Г. Тард;  

б) К. Маркс;  

в) Г. Лебон;  

г) М. Вебер. 

3. Заперечення одночасно  цілей суспільства та соціально схвалюваних засобів їх 

досягнення за термінологією Р. Мертона –  це: 

а) конформізм;  

б) ретритізм;  

в) ритуалізм;  

г) інновація. 

4. Якому рівню соціологічного знання відповідає молодь як об’єкт дослідження? 

а) галузеві соціологічні теорії; 

б) загальносоціологічні теорії; 

в) допоміжні соціологічні концепції; 

г) спеціальні соціологічні теорії. 

5.  Визначте вид дослідження, в якому ставиться мета поглибленого вивчення 

явища або процесу: 

а) аналітичне дослідження; 

б) когортне дослідження; 

в) кроскультурне дослідження; 

г) лонгітюдне дослідження. 

6. Перша частина методологічного розділу програми соціологічного дослідження 

«Формулювання і обґрунтування проблеми» завершується формулюванням:  

а) гіпотез; 

б) операціональних визначень; 

в) мети і завдань; 

г) плану дій. 

7. Соціальна мобільність в сучасному суспільстві найчастіше має місце в: 

а) в демографічній сфері; 

б) в релігійній сфері; 

в) в політичній сфері; 



 

г) в економічній сфері. 

8. Рівність у соціальній сфері виявляється в: 

а) рівності природних задатків і схильностей людей; 

б) відсутності привілеїв для окремих груп;  

в) зрівняльному розподілі матеріальних благ; 

г) рівності всіх перед законом. 

9. Автором теорії соціальної мобільності є: 

а) Р. Мертон;    

б) П. Сорокін; 

в) К. Маркс; 

г) Т. Парсонс. 

10. Науково обґрунтоване судження прикладного характеру про розвиток 

соціального об’єкту в майбутньому – це: 

а) пророцтво; 

б) здогадка; 

в) прогноз; 

г) передбачення. 

11. Оперативний аналіз соціального об’єкту з метою визначення його стану, 

оцінки конкретної ситуації, проблемної характеристики – це:  

а) соціальна прогностика; 

б) соціальна діагностика; 

в) соціальне моделювання; 

г) соціальне проектування. 

12. Американський футуролог, автор праці «Мегатренди»: 

а) Ф. Попкорн; 

б) Р. Курцвейл; 

в) П. Робертс; 

г) Д. Нейсбіт. 

13. У соціологічному підході до визначення поняття «особистість» доцільним є 

представлення людини як: 

а) індивіда з притаманними йому індивідуально– психологічними особливостями; 

б) об’єкта і суб’єкта виховного впливу; 

в) біологічної істоти з вищим рівнем розвитку психіки; 

г) члена певного суспільства, соціальної спільноти, групи. 

14. Соціальна адаптація особистості – це: 

а) позиція особистості в соціумі; 

б) результат перетворення людської істоти на суспільний індивід; 

в) вид взаємодії людини із соціальним середовищем; 



 

г) стійка орієнтованість людини на щось. 

15. В якості трьох основних стадій соціалізації називають: 

а) дитинство, отроцтво, юність; 

б) становлення особистості, дорослість, дряхлість; 

в) дитинство,  юність, зрілість; 

г) дотрудову, трудову і післятрудову. 

16. Ким із представників зарубіжної соціології на початку ХХ ст. був введений 

термін «соціологія  культури»? 

а) М. Вебером; 

б) Е. Дюркгеймом; 

в) О. Контом; 

г) Дж. Морено. 

17. У соціологічному контексті під терміном «культура» розуміється: 

а) зовнішній регулюючий вплив на людину (групу), що спонукає до цілеспрямованої 

дії; 

б) характерний для даного суспільства, людини спосіб життя, думки, дій, система 

цінностей і норм; 

в) обмін інформацією між індивідами або групами; 

г) процес інтеграції індивіда в суспільство. 

18. Вестернізація культурних потреб й інтересів – це процес: 

а) формування загального і специфічного в соціокультурних процесах; 

б) етнокультурної самоіндентифікації; 

в) формування домінуючої культури; 

г) витіснення цінностей національної культури зразками масової культури. 

19. Який із типів сім’ї не зафіксований в українській історії: 

а) моногамна нуклеарна сім’я; 

б) поліандрійна сім’я; 

в) полігінійна сім’я; 

г) складна багатопоколінна сім’я. 

20. Яка функція не притаманна сім’ї? 

а) репродуктивна; 

б) виховання та первинного соціального контролю; 

в) ілюзорно-компенсаторна; 

г) духовно-емоційна. 

21. В якій підструктурі суспільства освіта відіграє важливу роль? 

а) соціально-демографічній; 

б) соціально-професійній; 

в) соціально-територіальній; 



 

г) соціально-етнічній. 

22. Стійка людська спільність, що сформувалася на певній території та поділяє 

спільні (відносно стійкі) особливості мови, культури та психіки, а також має 

власну назву або «етнонімі, – це: 

а) нація;  

б) етнос; 

в) класс;  

г) народ. 

23. Етносоціологія – це: 

а)  соціологічна теорія середнього рівня; 

б)  міждисциплінарна наука; 

в)  нова соціологічна парадигма; 

г)  допоміжна етнологічна дисципліна. 

24. Ким запропонований метод вимірювання соціальної дистанції (шкала 

соціальної дистанції)? 

а)  М. Широкогоровим; 

б)  Р. Ліптоном; 

в) Е. Богардусом; 

г) Р. Турнвальдом. 

25. Хто ввів в науковий обіг термін «політична культура»? 

а) В. Ленін; 

б) Й. Гердер; 

в) М. Вебер; 

г) Вольтер. 

26. Хто з перерахованих нижче вчених вважав, що зовнішня політика визначає 

внутрішню? 

а) К. Маркс; 

б) П. Кропоткін; 

в) Т. Парсонс; 

г) Л. Гумплович. 

27. Автором концепції «кінця історії» є: 

а) Ф. Фукуяма; 

б) О. Шпенглер; 

в) А. Тойнбі; 

г) З. Бжезинський. 

28. Концепція інвестування в «людський капітал» передбачає: 

а) премії та бонуси; 

б) соціальне страхування; 



 

в) вкладання коштів в профпідготовку; 

г) нові технології виробництва. 

29. Який з елементів не входить до структури змісту праці: 

а) трудові функції; 

б) засоби праці; 

в) умови праці; 

г) трудові зусилля. 

30. Яка з нижченаведених характеристик не вважається характеристикою 

ефективної зайнятості: 

а) обов’язкова; 

б) повна; 

в) раціональна; 

г) продуктивна. 

 

 


