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ВСТУП 

 

Мета фахового вступного випробування зі спеціальності 8.18010001 

«Управління соціальним закладом» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – 

виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра (спеціаліста) споріднених 

напрямів підготовки.  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного за-

своєння освітньо-професійної програми «магістр» абітурієнти повинні мати ба-

зову повну вищу освіту за спорідненими напрямами підготовки та здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, за-

гальнонаукових та економічних наук. Обов’язковою умовою є володіння держа-

вною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма з фахового вступного ви-

пробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до 

знань і вмінь особи, яка бажає навчатись у магістратурі ДонНТУ з метою здо-

буття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Управління 

соціальним закладом». Програма фахового вступного випробування розроблена 

на підставі освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки магістра спеціаль-

ності 8.18010001 «Управління соціальним закладом». 

Програму складено на основі дисциплін професійної підготовки бакалавра. 

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні ди-

сципліни: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Соціологія», «Ме-

неджмент персоналу», «Ринок праці». Особливістю програми є то, що вона по-

будована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний ха-

рактер. У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального 

спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні 

питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання 

й уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахун-

ків. 

  



РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ  

 

1.1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Праця й соціально-трудові 

відносини, як предмет наукового економічного дослідження. Мета, завдання, 

об'єкт, предмет, методологія й інформаційна база вивчення дисципліни «Еконо-

міка праці та соціально-трудові відносини». Структура і логіка курсу. Взаємоз-

в'язки дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» з іншими 

дисциплінами та науками. Соціально-трудовий напрям економічної думки. 

1.2. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства. Населення як 

демоекономічна категорія. Характеристики відтворення населення. Економічно 

активне населення. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Відтво-

рення ресурсів для праці. 

1.3. Соціально-трудові відносини як система. Сутність соціально-

трудових відносин. Загальна характеристика їх системи. Сторони і суб'єкти соці-

ально-трудових відносин. Предмет соціально-трудових відносин на різних рів-

нях. Принципи і типи соціально-трудових відносин. Якість трудового життя як 

результат і показник стану соціально-трудових відносин. 

1.4. Соціальне партнерство, соціальний діалог. Сутність соціального ді-

алогу та його роль у функціонуванні ринкової економіки. Форми і принципи со-

ціального діалогу. Держава в системі соціально-трудових відносин. Роль найма-

них працівників і профспілок у системі соціального партнерства. Організації та 

об'єднання роботодавців як суб'єкти соціального партнерства. Стан соціального 

партнерства в Україні та основні напрями його розвитку соціального діалогу. 

1.5. Ринок праці та його регулювання. Поняття та основні складові рин-

ку праці. Кон'юнктура та особливості ринку праці. Взаємодія попиту та пропо-

зиції на ринку праці. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці. Інфра-

структура ринку праці. 

1.6. Соціально-трудові відносини зайнятості. Соціально-економічна 

суть, форми і види зайнятості. Трансформація зайнятості в перехідний період. 

Безробіття як соціально-економічне явище. Показники зайнятості та безробіття 

населення і динаміка їх в Україні. Державне регулювання зайнятості в Україні. 

Соціальний захист громадян від безробіття. Міжнародний досвід регулювання 

зайнятості. 

1.7. Організація та нормування праці. Поняття, зміст і завдання органі-

зації праці. Поділ і кооперування праці. Організація робочих місць. Трудовий 

процес і його раціоналізація. Умови праці і фактори їх формування. Охорона і 

безпека праці. Охорона праці. Дисципліна праці. Суть і значення нормування 

праці. Об'єкти нормування праці. Режими праці і відпочинку. Класифікація ви-

трат робочого часу. Система нормативів і норм праці. Методи нормування тру-

дових процесів. 

1.8. Продуктивність і ефективність праці. Поняття ефективності праці. 

Соціальне та економічне значення її підвищення. Продуктивність і рентабель-

ність праці як основні показники її ефективності. Показники і методи вимірю-

вання продуктивності праці. Фактори і резерви підвищення продуктивності пра-

ці. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві. 

http://pidruchniki.ws/10091219/ekonomika/pratsya_sotsialno-trudovi_vidnosini_predmet_naukovogo_ekonomichnogo_doslidzhennya#723
http://pidruchniki.ws/10091219/ekonomika/pratsya_sotsialno-trudovi_vidnosini_predmet_naukovogo_ekonomichnogo_doslidzhennya#723
http://pidruchniki.ws/10091219/ekonomika/pratsya_sotsialno-trudovi_vidnosini_predmet_naukovogo_ekonomichnogo_doslidzhennya#723
http://pidruchniki.ws/10401017/ekonomika/vzayemozvyazki_distsiplini_ekonomika_pratsi_sotsialno-trudovi_vidnosini#565
http://pidruchniki.ws/10401017/ekonomika/vzayemozvyazki_distsiplini_ekonomika_pratsi_sotsialno-trudovi_vidnosini#565
http://pidruchniki.ws/10401017/ekonomika/vzayemozvyazki_distsiplini_ekonomika_pratsi_sotsialno-trudovi_vidnosini#565
http://pidruchniki.ws/10401017/ekonomika/vzayemozvyazki_distsiplini_ekonomika_pratsi_sotsialno-trudovi_vidnosini#565
http://pidruchniki.ws/11940920/ekonomika/ekonomichni_sotsialni_komponenti_trudovogo_potentsialu#445
http://pidruchniki.ws/11940920/ekonomika/ekonomichni_sotsialni_komponenti_trudovogo_potentsialu#445
http://pidruchniki.ws/11940920/ekonomika/ekonomichni_sotsialni_komponenti_trudovogo_potentsialu#445
http://pidruchniki.ws/12211027/ekonomika/ekonomichno_aktivne_naselennya#888
http://pidruchniki.ws/12211027/ekonomika/ekonomichno_aktivne_naselennya#888
http://pidruchniki.ws/12211027/ekonomika/ekonomichno_aktivne_naselennya#888
http://pidruchniki.ws/17200408/ekonomika/vidtvorennya_resursiv_dlya_pratsi#461
http://pidruchniki.ws/17200408/ekonomika/vidtvorennya_resursiv_dlya_pratsi#461
http://pidruchniki.ws/15540422/ekonomika/sotsialno-trudovi_vidnosini_regulyuvannya#158
http://pidruchniki.ws/15540422/ekonomika/sotsialno-trudovi_vidnosini_regulyuvannya#158
http://pidruchniki.ws/15540422/ekonomika/sotsialno-trudovi_vidnosini_regulyuvannya#158
http://pidruchniki.ws/19800512/ekonomika/predmet_sotsialno-trudovih_vidnosin_riznih_rivnyah#190
http://pidruchniki.ws/19800512/ekonomika/predmet_sotsialno-trudovih_vidnosin_riznih_rivnyah#190
http://pidruchniki.ws/19800512/ekonomika/predmet_sotsialno-trudovih_vidnosin_riznih_rivnyah#190
http://pidruchniki.ws/11380501/ekonomika/yakist_trudovogo_zhittya_rezultat_pokaznik_stanu_sotsialno-trudovih_vidnosin#591
http://pidruchniki.ws/11380501/ekonomika/yakist_trudovogo_zhittya_rezultat_pokaznik_stanu_sotsialno-trudovih_vidnosin#591
http://pidruchniki.ws/11990219/ekonomika/sotsialne_partnerstvo#303
http://pidruchniki.ws/11990219/ekonomika/sotsialne_partnerstvo#303
http://pidruchniki.ws/11990219/ekonomika/sotsialne_partnerstvo#303
http://pidruchniki.ws/14240620/ekonomika/derzhava_sistemi_sotsialno-trudovih_vidnosin#901
http://pidruchniki.ws/14240620/ekonomika/derzhava_sistemi_sotsialno-trudovih_vidnosin#901
http://pidruchniki.ws/10431102/ekonomika/organizatsiyi_obyednannya_robotodavtsiv_subyekti_sotsialnogo_partnerstva#308
http://pidruchniki.ws/10431102/ekonomika/organizatsiyi_obyednannya_robotodavtsiv_subyekti_sotsialnogo_partnerstva#308
http://pidruchniki.ws/10431102/ekonomika/organizatsiyi_obyednannya_robotodavtsiv_subyekti_sotsialnogo_partnerstva#308
http://pidruchniki.ws/11880618/ekonomika/rinok_pratsi_sfera_trudovoyi_realizatsiyi_lyudini#303
http://pidruchniki.ws/11880618/ekonomika/rinok_pratsi_sfera_trudovoyi_realizatsiyi_lyudini#303
http://pidruchniki.ws/11880618/ekonomika/rinok_pratsi_sfera_trudovoyi_realizatsiyi_lyudini#303
http://pidruchniki.ws/15510611/ekonomika/vzayemodiya_popitu_propozitsiyi_rinku_pratsi#270
http://pidruchniki.ws/15510611/ekonomika/vzayemodiya_popitu_propozitsiyi_rinku_pratsi#270
http://pidruchniki.ws/15510611/ekonomika/vzayemodiya_popitu_propozitsiyi_rinku_pratsi#270
http://pidruchniki.ws/11180526/ekonomika/infrastruktura_rinku_pratsi#426
http://pidruchniki.ws/11180526/ekonomika/infrastruktura_rinku_pratsi#426
http://pidruchniki.ws/14400912/ekonomika/zaynyatist_naselennya_bezrobittya#621
http://pidruchniki.ws/14400912/ekonomika/zaynyatist_naselennya_bezrobittya#621
http://pidruchniki.ws/14400912/ekonomika/zaynyatist_naselennya_bezrobittya#621
http://pidruchniki.ws/19870208/ekonomika/bezrobittya_sotsialno-ekonomichne_yavische#220
http://pidruchniki.ws/19870208/ekonomika/bezrobittya_sotsialno-ekonomichne_yavische#220
http://pidruchniki.ws/19870208/ekonomika/bezrobittya_sotsialno-ekonomichne_yavische#220
http://pidruchniki.ws/18020424/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_zaynyatosti_ukrayini#128
http://pidruchniki.ws/18020424/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_zaynyatosti_ukrayini#128
http://pidruchniki.ws/16030614/ekonomika/mizhnarodniy_dosvid_regulyuvannya_zaynyatosti#747
http://pidruchniki.ws/16030614/ekonomika/mizhnarodniy_dosvid_regulyuvannya_zaynyatosti#747
http://pidruchniki.ws/12900812/ekonomika/organizatsiyni_ekonomichni_sotsialni_komponenti_protsesu_pratsi#780
http://pidruchniki.ws/12900812/ekonomika/organizatsiyni_ekonomichni_sotsialni_komponenti_protsesu_pratsi#780
http://pidruchniki.ws/12900812/ekonomika/organizatsiyni_ekonomichni_sotsialni_komponenti_protsesu_pratsi#780
http://pidruchniki.ws/12530111/ekonomika/organizatsiya_robochih_mists#500
http://pidruchniki.ws/12530111/ekonomika/organizatsiya_robochih_mists#500
http://pidruchniki.ws/18860309/ekonomika/umovi_pratsi_faktori_formuvannya_ohorona_bezpeka_pratsi#134
http://pidruchniki.ws/18860309/ekonomika/umovi_pratsi_faktori_formuvannya_ohorona_bezpeka_pratsi#134
http://pidruchniki.ws/18860309/ekonomika/umovi_pratsi_faktori_formuvannya_ohorona_bezpeka_pratsi#134
http://pidruchniki.ws/18570918/ekonomika/distsiplina_pratsi#474
http://pidruchniki.ws/18570918/ekonomika/distsiplina_pratsi#474
http://pidruchniki.ws/13990908/ekonomika/obyekti_normuvannya_pratsi#261
http://pidruchniki.ws/13990908/ekonomika/obyekti_normuvannya_pratsi#261
http://pidruchniki.ws/18430624/ekonomika/sistema_normativiv_norm_pratsi#240
http://pidruchniki.ws/18430624/ekonomika/sistema_normativiv_norm_pratsi#240
http://pidruchniki.ws/19741207/ekonomika/efektivnist_pratsi#152
http://pidruchniki.ws/19741207/ekonomika/efektivnist_pratsi#152
http://pidruchniki.ws/19741207/ekonomika/efektivnist_pratsi#152
http://pidruchniki.ws/16480213/ekonomika/pokazniki_metodi_vimiryuvannya_produktivnosti_pratsi#739
http://pidruchniki.ws/16480213/ekonomika/pokazniki_metodi_vimiryuvannya_produktivnosti_pratsi#739
http://pidruchniki.ws/16480213/ekonomika/pokazniki_metodi_vimiryuvannya_produktivnosti_pratsi#739
http://pidruchniki.ws/10550702/ekonomika/programi_upravlinnya_produktivnistyu_pratsi_pidpriyemstvi#811


1.9. Політика доходів і оплата праці. Вартість життя та її показники. Ви-

ди та диференціація доходів. Доходи домашніх господарств (сімей). Грошові та 

натуральні доходи. Формування доходів споживання та накопичення. Напрями 

державного регулювання доходів. Поняття мінімального споживчого бюджету, 

мінімального споживчого кошику. Сутність, функції і принципи організації за-

робітної плати. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці. 

Форми і системи заробітної плати. Тарифна система організації оплати праці. 

Безтарифна модель оплати праці. Регулювання оплати праці. Мінімальна заробі-

тна плата. 

1.10. Планування праці. Сутність і значення планування праці. Трудові 

показники. Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану. Ме-

тоди планування трудових показників. Планування продуктивності праці, чисе-

льності персоналу, фонду заробітної плати. Планування соціального розвитку 

трудових колективів. 

1.11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. Економічний аналіз і аудит у 

сфері праці. Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Ефектив-

ність аудиту. Звітність з питань праці. 

1.12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулюван-

ня й удосконалення соціально-трудових відносин. Сутність і завдання моніто-

рингу соціально-трудової сфери. Джерела інформації про зайнятість і соціально-

трудові відносини. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери. Со-

ціально-демографічні та міграційні процеси. Зайнятість, ринок праці, безробіття. 

Соціально-трудові процеси на підприємствах. Умови та охорона праці. Доходи 

та рівень життя населення. Соціально-психологічний клімат у трудових колекти-

вах. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні. [10] 

1.13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-

трудових відносин. Міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні пра-

ва людини. Цілі, завдання, структура, пріоритетні напрями діяльності Міжнаро-

дної організації праці. Організація діяльності Міжнародної організації праці. Но-

рмотворча діяльність МОП. Міжнародний кодекс праці. Застосування конвенцій 

країнами — членами МОП. Основні напрями вдосконалення нормотворчої дія-

льності МОП на сучасному етапі. Проблеми інтеграції соціально-трудових від-

носин України в систему відносин, визнану МОП. 

 

РОЗДІЛ 2. СОЦІОЛОГІЯ 

 

2.1. Вступ до соціології. Соціологія та її місце в системі сучасних наук. 

Об'єкті предмет соціології. Закони, категорії і методи соціології. Структура і рів-

ні соціологічного знання. Основні функції соціології. Зв'язок соціології з іншими 

суспільними науками.  

2.2. Історія становлення і розвитку соціології. Виникнення і розвиток 

соціології як окремої науки. Основні етапи і напрями американської і західно-

європейської соціології XX ст. Соціологічна думка України.  

2.3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. Сут-

ність та типологія суспільств. Розвиток суспільств. Сутність та основні елементи 

соціальної структури. Соціальна стратифікація: поняття та види.  
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2.4. Особистість у системі соціальних зв'язків. Поняття особистості. 

Особливості соціологічного аналізу особистості. Соціалізація особистості: сут-

ність, агенти, етапи. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Соціальна 

структура особистості. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної 

поведінки. Соціальні типи особистості. Нові тенденції взаємодії людини і суспі-

льства у сучасних умовах.  

2.5. Соціологія культури. Предмет соціології культури, її структура та 

функції. Основні поняття, категорії та сфери соціології культури. Нова соціаль-

но-культурна реальність та розвиток національної культури. 

2.6. Соціологія конфлікту. Поняття конфлікту, його соціальна природа та 

функції у суспільстві. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціо-

логічні теорії конфлікту. Структура та динамічні показники конфліктів. Причини 

й умови виникнення конфліктів. Управління соціальними конфліктами. Соціаль-

ні конфлікти у сучасній Україні.  

2.7. Економічна соціологія. Виникнення і розвиток економічної соціоло-

гії, її суть і зміст. Соціологія економічної і соціальної сфер. Основні наукові на-

прями економічної соціології. Місце економічної культури в економічній соціо-

логії. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками.  

2.8. Соціологія праці та управління. Предмет соціології праці та управ-

ління. Зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про працю. Соці-

ологія праці й управління і менеджмент.  

2.9. Соціологія політики. Предмет соціології політики. Галузі соціології 

політичних відносин. Соціологія політичних рухів і партій. Соціологія держави. 

Соціологія міжнародних відносин.  

2.10. Соціологія релігії. Предмет соціології релігії та її функції. Релігія як 

соціальний інститут. Сучасна релігійна ситуація в Україні.  

2.11. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і прове-

дення соціологічних досліджень. Конкретно-соціологічне дослідження: понят-

тя, етапи, види. Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження. 

Вибірка. Методи збору та аналізу соціологічної інформації. 

 

РОЗДІЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 

 

3.1. Стратегічна роль персоналу в управлінні підприємством. Сутність 

і структура персоналу підприємства. Кількісний, якісний і стратегічний аспекти 

управління персоналом. Категорії персоналу відповідно до Національного кла-

сифікатора України. Концепції управління персоналом: концепція використання 

трудових ресурсів, концепція управління людськими ресурсами, концепція 

управління людиною. Методи управління персоналом: економічні, організацій-

но-розпорядчі, соціально-психологічні. Принципи управління персоналом.  

3.2. Організація служби управління персоналом на підприємстві. Сут-

ність, цілі і завдання служби управління персоналом. Фактори, що впливають на 

структуру служби персоналу та її штатну чисельність. Динамічні і статичні за-

вдання кадрових служб. Структура служби управління персоналом підприємст-

ва: штабна і лінійна. Чисельність служби управління персоналом. Типові підроз-

діли підприємства, що здійснюють функції управління персоналом. Система 



управління персоналом підприємства. Ключові компетенції менеджера з персо-

налу. 

3.3. Кадрова політика і кадрова стратегія. Мета, місія, бачення, їх роль у 

формуванні кадрової політики. Цілі і принципи кадрової політики. Типи кадро-

вої політики: пасивна, реактивна, превентивна, активна, відкрита, закрита. Етапи 

проектування кадрової політики. Сутність і види кадрової стратегії. Моделі 

управління персоналом: бюрократична і патерналістська. 

3.4. Планування потреби в персоналі. Кадрове планування. Види потре-

би в персоналі: поточна і перспективна. Етапи визначення та планування потре-

би в персоналі. Методи визначення поточної потреби в персоналі різних катего-

рій. Методи визначення перспективної потреби в персоналі: економетричний, 

метод екстраполяції, метод експертних оцінок, балансовий метод, економіко-

математичні моделі, метод лінійного програмування, комп'ютерні моделі, нор-

мативний метод. 

3.5. Організація підбору персоналу. Етапи процесу підбору персоналу. 

«План семи точок» А. Роджера. Модель робочого місця. Внутрішні і зовнішні 

джерела залучення персоналу. Критерії вибору оптимального джерела залучення 

персоналу. Складання оголошення про прийомі на роботу, вимоги до оголошен-

ня.  

3.6. Організація відбору кандидатів на вакантну посаду. Етапи проце-

дури відбору персоналу. Резюме та його види. Первинне співбесіду з кандида-

том. Види інтерв'ю: попереднє, «один на один», групове, структуроване, сфоку-

соване, інтерв’ю в емоційно напруженій обстановці. Методи оцінки кандидатів: 

тестування, відбіркові іспити, рольові ігри, кейс-метод. Перевірка документації 

кандидата, збір та перевірка рекомендацій. Медичний огляд. Прийняття остаточ-

ного рішення про прийом на роботу. Спеціальні методи оцінки кандидатів. По-

милки при оцінці та відборі кандидатів на вакантну посаду. Економічні аспекти 

підбору персоналу. 

3.7. Трудова адаптація персоналу. Сутність і цілі трудової адаптації пер-

соналу. Види трудової адаптації: психофізіологічна, соціально-психологічна, 

професійна, організаційна. Первинна і вторинна адаптація. Етапи процесу адап-

тації. Управління трудовою адаптацією. Умови успішної адаптації. 

3.8. Атестація персоналу. Сутність, принципи, цілі та види атестації пер-

соналу. Види атестації: чергова, позачергова, повторна, після закінчення випро-

бувального терміну, для просування по службі. Методи проведення атестації. 

Організація атестації на підприємстві. Етапи атестації. Рішення, прийняті за ре-

зультатами атестації. Ефективність атестації. 

3.9. Формування кадрового резерву. Сутність, принципи формування та 

види кадрового резерву. Джерела кадрового резерву. Етапи роботи з кадровим 

резервом. Види підготовки кандидатів: професійна та соціально-психологічна. 

Види програм для підготовки резерву: загальна, спеціальна, індивідуальна. 

3.10. Управління кар’єрою персоналу. Сутність, мотиви та види кар'єри. 

Типові етапи кар'єри працівника. Планування кар'єри, кар’єрограмму. Принципи 

планування розвитку кар'єри. Показники професійної кар'єри працівника. 

3.11. Управління компетенціями. Сутність і види компетенцій: базові, 

професійні, посадові, функціональні, психофізіологічні, рольові, технічні, інди-



відуальні, ключові, корпоративні. Формування компетенцій. Види ресурсів, що 

використовуються при формуванні компетенцій. Діаграми індивідуальних та 

професійних компетенцій. Розробка моделі компетенцій. Переваги та можливос-

ті компетенцій в управлінні персоналом. 
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