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Ι   ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Програма вступного іспиту за спеціальністю 232 Соціальне 

забезпечення розроблена на основі нормативних програм дисциплін: 
«Соціальна політика», «Соціальна робота». Роль і значення дисциплін у 
підготовці за третім освітньо-кваліфікаційним рівнем за спеціальністю 232 
Соціальне забезпечення визначається теоретико-прикладним характером 
дисциплін: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні 
знання з основних розділів та тем зазначених дисциплін; у практичному плані 
– оцінка базових умінь з обґрунтовування наукових і організаційних рішень 
на основі комплексу показників функціонування національної соціально-
економічної системи. 

 

ΙΙ   МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
Завдання вступного іспиту: перевірка знань та вмінь з основних 

дисциплін фахової підготовки; з’ясування позитивного досвіду та недоліків в 
організації, змісті й методиці викладання фундаментальних соціально-
економічних дисциплін, а також їх самостійної роботи. 

Під час підготовки до вступного іспиту студент повинен: 
Знати: 
- сутність, зміст та роль соціального розвитку в країнах з 

розвинутою та трансформаційною економікою; 
- завдання, принципи, механізм та напрями реалізації соціальної 

політики як основи управління соціальним розвитком; 
- види моделей та проблеми пошуку найбільш оптимальної моделі 

для соціальної політики України; 
- концептуальні засади соціального захисту населення та 

забезпечення і розвитку соціального капіталу; 
- види соціальних стандартів та нормативно-правове забезпечення 

соціального розвитку та соціальної політики; 
- структура та джерела фінансування соціальної сфери і її ролі в 

формуванні основ цивілізаційного суспільного розвитку; 
- економічні і соціально-трудові основи державної соціальної 

політики; 
- основи соціального захисту економічно активного населення; 
- основи організації соціального захисту та соціального 

забезпечення соціально-вразливих верств населення (інвалідів, сімей з 
дітьми, багатодітних сімей, бідних, молоді); 

- сучасну демографічну та міграційну політику України; 
- соціальну структуру та соціальні проблеми підприємства 

(організації) 
- основи формування соціальної політики та соціального розвитку 

на підприємстві (в організації); 
Вміти: 
- аналізувати соціальні процеси та управління їх розвитком; 
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- розробляти пропозиції щодо підвищення результативності 
діяльності соціальної сфери суспільства; 

- розробляти та обґрунтовувати заходи управлінського впливу в 
соціально-політичній, соціально-трудовій сферах; 

- розраховувати соціальні допомоги стосовно різних подій і для 
різних категорій населення, як то: інвалідів, сімей з дітьми, бідних верств 
населення, безробітних; 

- розраховувати розмір пенсій, використовуючи законодавчу базу 
сфери пенсійного страхування та забезпечення; 

- розробляти заходи соціально політичного характеру для 
колективного договору та соціального плану підприємства (організації); 

- розробляти соціальні послуги та їх надання працівникам 
підприємства і членам їх сімей. 

Опанувати навиками: 
− розв’язання тестових завдань теоретичного характеру; 
− упорядкування, співставлення, інтегрування та модифікації  

наукових положень, що відображають різні точки зору на явища, 
процеси та механізми у сфері соціального забезпечення; 

− - узагальнення та конкретизації  різних рівнів інтерпретації 
знань та умінь в сфері соціального забезпечення. 
 

ІІІ КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

А. Соціальна політика.  
В. Соціальна робота. 
 

А. Соціальна політика 
Тема 1. Теоретико-методологічні основи соціального розвитку 
Соціальна політика. Зміст поняття соціальна політика. Соціальні 

проблеми і соціальна політика.  
Загальні категорії соціальної політики: соціальна держава, соціальна 

політика, соціальне забезпечення, соціальний захист, соціальна підтримка та 
соціальна допомога. Зміст поняття «соціальна справедливість» та його 
взаємозв’язок із соціальною політикою. Типи соціальних прогресів. 
Закордонний досвід забезпечення соціальної справедливості. 

Теорії та напрями соціального розвитку. Форми реалізації соціальної 
політики (моделі). Характеристика соціальної політики України. 

Громадянське суспільство його суть і роль у забезпечення 
прогресивного суспільного розвитку. Конструктивний та негативний 
соціальний потенціал суспільних об’єднань. Профспілковий рух та соціальна 
політика. Суспільні об’єднання підприємців, роботодавців та їх роль у 
розробці та реалізації соціальної політики. 

Тема 2. Соціальна політика як основа забезпечення соціального 
розвитку суспільства 

Соціальна політика як важлива складова внутрішньої політики 
держави, її зв'язок з економічною політикою. Базові та пріоритетні цілі 
соціальної політики України. Стійкість та прогресивність соціального 
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розвитку. Соціальна безпека та її принципи. Роль соціальної держави у 
соціальному забезпеченні населення та становлення системи соціальної 
безпеки. 

 Мета і специфіка соціальної політики в різних економічних системах. 
Роль і значення соціальної політики в становленні і розвитку соціально 
орієнтованої ринкової економіки. 

Соціальне партнерство та його роль у вирішення проблем соціального 
розвитку. Основні напрямки соціальної політики та їх характеристика. 

Тема 3. Інститути, інфраструктура і механізми соціально-
політичного розвитку 

Об’єкти і суб’єкти соціальної політики в економічній системі 
соціально-орієнтованого спрямування. Інститути та інфраструктури 
соціально-політичного розвитку. Соціальна сфера як основа соціально-
політичного розвитку. 

 Страхові механізми соціально-політичного розвитку. Роль і функції 
держави та її інститутів у розробці і реалізації соціально-політичного 
розвитку. Генезис соціальної держави. Основні моделі соціальної держави. 
Проблеми вибору моделі соціальної держави. 

Причини загострення соціальних проблем на етапі трансформаційних 
ринкових перетворень і форми їх прояву. Радикальні економічні реформи як 
необхідна умова і організаційна база соціально-економічних перетворень.  

Тема 4. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики  в 
Україні 

Наукові засади і наукове забезпечення соціально-політичного розвитку: 
необхідність, значення. Соціальні нормативи як відправна точка формування 
соціальної політики. Структура, класифікація і характеристика соціальних 
нормативів. 

Суб’єкти нормативно-правового забезпечення розробки і реалізації 
соціально-політичного розвитку. 

Характеристика основних чинників законодавчих і нормативних актів, 
що регулюють соціальні відносини. Закон України  «Про мінімальний 
споживчий бюджет», «Про державні соціальні гарантії», «Про оплату праці», 
«Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 
«Про охорону здоров’я, закони про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від безробіття, травматизму та профзахворювань». 

Нерозв’язані проблеми нормативно-правового забезпечення для 
розробки та реалізації стратегії і тактики соціальної політики соціально-
політичного розвитку в Україні. 

Тема 5. Планування та управління розвитком соціальної сфери 
Соціальна сфера та її роль у вирішенні соціальних проблем. Структура 

соціальної сфери. Сутність державного планування розвитку соціальної 
сфери. 

Соціальні нормативи і соціальне планування. Види соціальних планів і 
програм. Зміни в системі планування при становленні ринкової економіки.  
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Суб’єкти фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери. Зміни в 
структурі джерел фінансування при переході до ринку. Сучасні механізми 
фінансування галузей соціальної сфери. Зміни в структурі джерел 
фінансування при переході до ринку. Сучасні механізми фінансування 
галузей соціальної сфери.  

Бюджетне і позабюджетне фінансування розвитку соціальної сфери. 
Нова роль і функції державного і місцевого бюджетів у вирішенні соціальних 
проблем. Участь  підприємців і громадян у фінансуванні розвитку соціальної 
сфери. Сучасний стан і проблеми розвитку соціальної сфери в Україні. 

Тема 6. Управління соціальним захистом економічно активного 
населення 

Характеристика категорії «економічно-активне населення». Об’єктивна 
необхідність соціального захисту цієї категорії населення. Надання 
економічної свободи громадянам, створення умов для продуктивної праці, 
для прояву ініціативи, самостійності підприємництва як центральних ланок 
соціального захисту працюючих. 

Мінімальні гарантії в оплаті праці як елемент соціального захисту 
найманих працівників. Мінімальна заробітна плата, і її місце в системі 
соціального захисту. 

Індексація заробітної плати працюючих як елемент захисту в умовах 
інфляції. Компенсація втрати частки заробітної плати у зв’язку з затримкою її 
виплати. Державні гарантії щодо зайнятості, підготовки та перепідготовки 
кадрів. Характеристика інших складових соціального захисту економічно-
активного населення (індексація трудових заощаджень, захист інтересів 
споживачів тощо). 

Оцінка сучасного стану соціального захисту економічно-активного 
населення та нагальні проблеми, що потребують вирішення. 

Тема 7. Організація захисту соціально вразливих верств населення 
Захист соціально вразливих категорій населення як пріоритетний 

напрямок соціальної політики, соціального розвитку і соціального захисту. 
Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки і 

захисту соціально вразливих категорій населення. 
Державна молодіжна політика. Молодь, як особа специфічна група 

населення. Проблеми соціалізації молоді. Основні види, рівні та напрями 
молодіжної політики. Гарантії соціального захисту молодих громадян. 
Структура і завдання соціальної служби для молоді.  

Сімейна політика. Державна допомога сім’ям з дітьми та її види. 
Форми соціального захисту багатодітних матерів та неповних сімей. 
Проблеми соціального захисту дитинства. Законодавчі засади подолання 
проблем сім’ї та дитинства. Специфічні правові гарантії соціального захисту 
окремих соціально-вразливих верств населення. 

Порівняльна характеристика соціальної політики держави по 
відношенню до молоді, сім’ї та дитинства в Україні та за кордоном. 
Пріоритетні напрямки вдосконалення форм захисту соціально вразливих 
верств населення. 
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Тема 8. Захист і соціально-трудова реабілітація інвалідів 
Поняття інвалідності та її види. Правові засади і основні складові 

соціального захисту інвалідів. 
Пенсійне забезпечення інвалідів. Гарантії працевлаштування інвалідів. 

Діюча система квотування робочих місць. Розвиток нетрадиційних, гнучких 
форм зайнятості інвалідів. 

Основні програми допомоги інвалідам. Соціально-побутові заходи та 
медико-соціальні аспекти захисту інвалідів. Реабілітаційні програми і заходи і 
соціально-трудової реабілітації інвалідів та шляхи їх вирішення. 

Тема 9. Соціальна нерівність та бідність. Шляхи їх подолання в 
Україні 

Соціальна нерівність як результат неякісного управління соціально-
економічними перетвореннями та соціальними процесами в Україні. 
Соціальна стратифікація українського суспільства. Роль середнього класу в 
соціально-політичному розвитку. 

Бідність як об’єкт соціальної політики. Поняття і критерії 
малозабезпеченості, бідності, злиденності. Концепції відносної і абсолютної 
бідності. Види бідності. Причини бідності, склад бідного населення в Україні 
і в світі. Сучасні тенденції, зміни пропорції бідного населення відносно 
інших суспільних прошарків. Показники Джинні та децильності як 
індикатори соціальної вибухонебезпечності. Стратегічні напрями запобігання 
виникненню бідності. 

Соціальні служби та їх роль у вирішенні проблем бідності. Оцінка 
ефективності діючої системи соціальної підтримки сімей з низькими 
доходами і шляхи удосконалення. Напрямки боротьби з бідністю: 
вітчизняний та світовий досвід. 

Тема 10. Державне пенсійне страхування і недержавне пенсійне 
забезпечення 

Пенсія як соціально-політична категорія. Сучасний стан та проблеми 
реформування пенсійної системи України. 

Етапи впровадження пенсійної реформи. Створення трирівневої 
пенсійної системи – об’єктивна необхідність і стратегічне завдання 
пенсійного реформування. Основні принципи та етапи проведення пенсійної 
реформи. Структура майбутньої пенсійної системи. Законодавча база 
пенсійного забезпечення в Україні. 

Державне пенсійне страхування його суть і необхідність впровадження 
в Україні. Види пенсій та критерії їх призначення згідно Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Недержавне пенсійне забезпечення та проблеми його запровадження в 
Україні. Основні інститути забезпечення функціонування недержавних 
фондів. 

Зарубіжний досвід реформування пенсійної системи. Базові, страхові і 
додаткові пенсії. Державні та недержавні страхові пенсійні фонди 
закордоном: види, значення, роль. 

Тема 11. Управління соціальним розвитком підприємства 
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Поняття і правові основи соціального розвитку підприємства. Предмет 
та суб’єкти соціального розвитку і соціальної політики підприємства.  

Мета політики соціального розвитку підприємства. Створення 
нормальних умов праці і відпочинку для працівників; забезпечення їм 
безпеки на виробництві, у побуті, місці відпочинку; задоволення і розвиток 
потреб працівників; зміцнення здоров’я і збільшення тривалості їхнього 
життя; збереження екосистеми (повітряного басейну, ґрунту, водних ресурсів, 
флори і фауни). 

Принципи політики соціального розвитку: врахування матеріальних 
потреб і інтересів співробітників; доступність і гласність видатків 
підприємства; економічна здійсненність стосовно видатків і результатів; 
врахування зростаючих життєвих стандартів і системи цінностей суспільства. 

Напрямки соціальної політики підприємства та їх характеристика. 
Соціальний пакет і його роль у політиці соціального розвитку підприємства. 

Тема 12. Розвиток соціальної політики в Україні з урахуванням 
зарубіжного досвіду 

Пріоритетні напрями соціальної політики сучасної України. Суспільне 
багатство, соціальна політика і соціальна справедливість. Законодавче 
закріплення напрямів розвитку соціальної політики з урахуванням 
зарубіжного досвіду. Врахування інтересів спеціальних груп населення в 
реалізації соціальної політики.  

Типи соціальних держав. Моделі соціальної політики. Загальні 
тенденції соціальної політики європейських країн. 

В. Соціальна робота. 
Тема 1.  Теоретичні засади соціальної роботи в Україні 
Соціальна робота як наука та вид суспільної діяльності. Основні 

поняття та категорії соціальної роботи. Закономірності та принципи 
соціальної роботи. Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні. 

Тема 2. Розвиток вітчизняної теорії та практики соціальної роботи 
Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної  роботи в Україні: 

роль географічних, соціально-економічних, політичних умов у формуванні 
національних особливостей науки «Соціальна робота». Благодійність як 
моральне і духовне підґрунтя виникнення теоретичних основ соціальної 
роботи. Релігійні засади виникнення соціальної роботи в Україні. Суспільна 
опіка в Київській Русі: форми та традиції. Роль громади в наданні соціальної 
підтримки на селі. Традиції товариства Червоного Хреста в Україні. 

Традиції соціального захисту громадян в Українській РСР; 
встановлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні. 
Вітчизняні теорії соціальної роботи: парадигми допомоги. 

Тема 3.  Соціальний працівник: професійний портрет 
Особистісно-професійні характеристики соціального працівника. 

Сфери діяльності та функції соціального працівника. Етика соціального 
працівника. Підготовка соціальних працівників на Україні. 

Тема 4.  Зміст та організація соціальної роботи в Україні 
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Діяльнісна природа соціальної роботи. Сутність соціальної роботи.  
Зміст соціальної роботи в Україні. Характеристика категорій клієнтів 
соціальної роботи. Класифікація методів соціальної роботи. Мотиваційний 
підхід до класифікації методів соціальної роботи. Форми соціальної роботи: 
морфологічна, процесуальна. 

Тема 5.  Основні напрями соціальної роботи в Україні 
Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Соціальна робота 

з сім’єю. Соціальна робота з клієнтами різного віку. Соціальна робота з 
представниками проблемних груп (соціальна робота з інвалідами; соціальна 
робота з сиротами, превентивна робота тощо). Соціальна робота з жінками. 
Соціальна робота у школі. 

Законодавча база роботи ССМ (соціальних служб для молоді). Моделі 
соціальних служб за П. Спікером: функціональна; орієнтована на певну групу 
клієнтів; територіального охоплення. Функції системи ССМ. Пріоритетні 
напрями діяльності ССМ. Напрями соціальної роботи ССМ. Об’єкти 
діяльності ССМ та їх клієнти. Форми та методи соціальної роботи ССМ. Рівні 
діяльності ССМ (Д. Біліс): робота з проблемами як вимогами клієнтів; робота 
з проблемами як з ситуаціями; поступове запровадження служби; повне 
запровадження служби, яка має орієнтацію на збільшення послуг дітям та 
молоді; повне охоплення певної сфери життєдіяльності дітей та молоді. 
Діяльність ССМ на трьох рівнях: державному; регіональному; місцевому. 
Проблеми діяльності ССМ. 

Тема 6. Управління соціальною роботою в Україні: стан і проблеми 
Поняття соціальної політики. Стадії формування соціальної політики. 

Проблеми управління соціальною роботою в Україні на сучасному етапі її 
розвитку. Особливості сучасної системи соціального захисту. Принципи 
управління системою соціальної роботи. Методи соціального управління в 
організації соціальної роботи. Засоби (інструментарій) соціальної політики за 
Т. Гакслі, О. Івановою: фінансова допомога, безготівкова допомога (субсидії, 
пільги), перекваліфікація на більш конкурентно-спроможну спеціальність; 
послуги по догляду за самотніми у будинках-інтернатах для старих та 
інвалідів. Інструментарій профілактичних заходів: консультування за різними 
питаннями, інформування про шкідливий вплив на організм наркотиків, 
алкоголю тощо; заборона та обмеження певних дій (дискримінації, реклами 
тютюну); спеціальні стягнення за персональну чи соціально небезпечну 
поведінку у формі штрафів, додаткових податків. 

Можливий інструментарій соціальної роботи: правові статуси; 
комплексно-цільові програми; нормативна база соціальної роботи. 
Соціальний контроль: позитивні та негативні зворотні зв’язки. 
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V ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. www.rada.gov.ua  –  веб-сайт Верховної Ради України 
2. www.ukrstat.gov.ua  –  веб-сайт Державного комітету статистики 

України 
3. www.nbuv.gov.ua  –  веб-сайт Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського 
4. www.mon.gov.ua  –  веб-сайт  Міністерства освіти і науки  України 
5. www.dgma.donetsk.ua  –  веб-сайт Донбаської державної машинобудівної 

академії 
 

VІ  ПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ 
1. Принципи, закони та категорії діалектики 
2. Складові методології науки: науковий метод, теорія, гіпотеза, 

спостереження, експеримент 
3. Парадигма, зміна парадигм в економічній науці 
4. Методологія науково-дослідних програм 
5. Позитивний та нормативний підходи в соціально-економічних 

дослідженнях 
6.Системний підхід  та його компоненти. Ідентифікація систем 
7. Концепція, стратегія, тактика в соціально-економічних дослідженнях 
8. Моделювання: його види. Економіко-математичне моделювання 
9. Регресійний та кореляційний аналіз в соціально-економічних 

дослідженнях 
10. Перевірка гіпотези та теорії на істинність в наукових дослідженнях 
11.Логічна характеристика наукових понять: види понять, відношення 

між поняттями, логічні операції над поняттями 
12 Джерела статистичної інформації в соціально-економічних 

дослідженнях 
13 Економічна гносеологія та онтологія 
14 Кластерний аналіз в соціально-економічних дослідженнях 
15 Загальна характеристика «мейнстриму» сучасної економічної науки. 

Неортодоксальна економіка 
VІІ  СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ  

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАВДАНЬ 
Кожен білет складається з базової та варіативної частини. Оцінювання 

знань на базовому рівні відбувається на основі розв’язання 26 тестових 
завдань теоретичного та практичного характеру. Пропоноване коло завдань 
передбачає застосування вміння шляхом логічного та аналітичного мислення 
знаходити вірну відповідь на тестові завдання. Тестові завдання оцінюються 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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в 5 балів. Варіативна частина містить два теоретичних питання з 
максимальною оцінкою за відповідь 35 балів. Загальна оцінка виконання 
екзаменаційного завдання здійснюється за 200 бальною шкалою. Оцінка 
співбесіди також здійснюється за 200 бальною шкалою (5 питань по 40 
балів). Загальна оцінка є середньоарифметичною оцінки виконання 
екзаменаційного білету та співбесіди. 

Оцінки виставляється у разі набрання здобувачем балів відповідно табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Критерії оцінки знань здобувачів 

 

Рейтинг здобувача 

за 200-бальною 
шкалою 

Оцінка 

за національною шкалою 

Оцінка 

за шкалою 
ESTS 

180-200 балів відмінно А 

162-179 балів добре B 

150-161 балів добре C 

130-149 балів задовільно D 

100-129 балів задовільно E 

До 100 балів 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 
FX 

 
При визначенні рівня знань здобувачів, які виконують вступне 

випробування за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення, необхідно 
керуватися наступними критеріями: 

- оцінка А виставляється, якщо здобувач надав правильні обґрунтовані 
відповіді на всі запитання; 

- оцінка В та С виставляється в тому випадку, якщо здобувач дав вірні 
відповіді на поставлені запитання, але припустився незначних помилок, які 
не мають принципового значення; 

- оцінка D та E виставляється, якщо здобувач при виконанні завдання 
припустився помилок в тестовому завданні, зробив помилки при розв'язанні 
завдання, що не дозволило отримати правильні відповіді; 

- оцінка FХ виставляється при наявності значних помилок у відповідях 
на тестові завдання. 

Отримана здобувач оцінка підтверджується всіма членами комісії з 
прийняття вступного іспиту за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 
підписами. 

 
 


