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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

Екзаменаційні білети 
Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства 
Навчальна дисципліна Соціологія 

 
БІЛЕТ № 1 

1. Надайте визначення понять «об'єкт та предмет соціології». 
2. Які існують види соціологічних досліджень? Які дії відбуваються на 

підготовчому етапі соціологічного дослідження? 
 

БІЛЕТ № 2 
1. Надайте визначення поняття «соціологічні категорії».  

Які існують групи соціологічних категорій? 
2. Надайте визначення понять на основному етапі соціологічного дослідження: 

«соціологічний опитування», «соціологічне спостереження», «документальний 
метод». 

 
БІЛЕТ № 3 

1. Надайте визначення поняття «закон соціології». 
Які існують групи соціальних законів? 

2. Надайте визначення основних функцій соціології. 
 

БІЛЕТ № 4 
1. Опишіть структуру соціології.  

Надайте визначення понять «фундаментальні дослідження», «прикладні 
дослідження». 

2. Надайте основні риси соціальних поглядів античного філософа Платона. 
 

БІЛЕТ № 5 
1. Надайте визначення соціологічному поняттю «суспільство». 

Типологія суспільства. 
2. Назвіть основні тенденції процесів глобалізації світової системи. 

 
БІЛЕТ № 6 

1. Надайте визначення поняттю «соціальні інститути». 
Типологія соціальних інститутів та їх основні риси та признаки. 

2. Опишіть модернізацію суспільства у сфері економіки. 
 

БІЛЕТ № 7 
1. Надайте визначення понять «соціальні спільності та соціальні групи». 

Типологія соціальних груп. 
2. Опишіть модернізацію суспільства у соціально-політичні сфері. 

 
БІЛЕТ № 8 

1. Надайте визначення поняттю «соціальні організації». 
Види соціальних організацій. 

2. Опишіть модернізацію суспільства в духовно-культурній сфері. 
 

БІЛЕТ № 9 
1. Основні характеристики системи керування сучасної соціальної організації. 
2. Яке місто посідає наука соціологія у системі суспільних наук? 
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БІЛЕТ № 10 
1. Надайте визначення соціологічному поняттю «особистість». 

Типологія особистості в сучасній соціології. 
2. Які існують види соціологічних досліджень? Які дії відбуваються на основному 

етапі соціологічного дослідження? 
 

БІЛЕТ № 11 
1. Надайте визначення поняттю «соціалізація особистості». 

Етапи соціалізації особистості. 
2. Які існують види соціологічних досліджень? Які дії відбуваються на 

завершальному етапі соціологічного дослідження? 
 

БІЛЕТ № 12 
 
1. Надайте визначення соціологічному поняттю «культура». 

Типологія культури в сучасній соціології. 
2. Надайте визначення основних функцій соціології. 
 

БІЛЕТ № 13 
1. Основні елементи культури, їх риси. 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів античного філософа Аристотеля 
 

БІЛЕТ № 14 
1. Надайте визначення поняттю «соціальні конфлікти». 

Типологія соціальних конфліктів. 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів історика та письменника Нового часу 

П. Макіавеллі. 
 

БІЛЕТ № 15 
1. Надайте визначення поняттю «соціальний розвиток». 

Опишіть його основні риси. 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів англійського філософа-матеріаліста 

Томаса Гоббса. 
 

БІЛЕТ № 16 
1. Надайте визначення поняттю «соціальний прогрес». 

Опишіть основні критерії визначення прогресивності суспільства. 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів французького філософа, правознавця 

Шарля Луї де Монтеск’є. 
 

БІЛЕТ № 17 
1. Надайте визначення понять «об'єкт та предмет соціології». 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів французького соціаліста-утопіста 

Клода Анрі де Сен-Симона. 
 

БІЛЕТ № 18 
1. Надайте визначення поняття «соціологічні категорії».  

Які існують групи соціологічних категорій? 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів французького філософа Огюст Конта. 
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БІЛЕТ № 19 
1. Надайте визначення поняття «закон соціології». 

Які існують групи соціальних законів? 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів англійського філософа, соціолога 

Герберта Спенсера. 
 

БІЛЕТ № 20 
1. Опишіть структуру соціології.  

Надайте визначення понять «фундаментальні дослідження», «прикладні 
дослідження». 

2. Надайте основні риси соціальних поглядів засновника французької 
соціологічної школи Еміля Дюркгейма. 
 

БІЛЕТ № 21 
1. Надайте визначення соціологічному поняттю «суспільство». 

Типологія суспільства. 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів німецького соціолога, економіста 

історика Макса Вебера. 
 

БІЛЕТ № 22 
1. Назвіть основні тенденції процесів глобалізації світової системи. 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів засновника французької 

соціологічної школи Еміля Дюркгейма. 
 

БІЛЕТ № 23 
1. Які існують види соціологічних досліджень? Які дії відбуваються на 

підготовчому етапі соціологічного дослідження? 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів засновника французької 

соціологічної школи Еміля Дюркгейма. 
 

БІЛЕТ № 24 
1. Які існують види соціологічних досліджень?  

Які дії відбуваються на основному етапі соціологічного дослідження? 
2. Надайте основні риси соціальних поглядів «марксизму». 

 
БІЛЕТ № 25 

1. Які існують види соціологічних досліджень? Які дії відбуваються на 
завершальному етапі соціологічного дослідження? 

2. Становлення соціології як самостійної науки в Росії (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.). 
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