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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра на основі здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра 

(магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за 

результатами складання вступних випробувань. 

Мета вступного випробування: оцінити рівень підготовленості 

вступників для навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю 

073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Управління 

соціальним закладом» з метою конкурсного відбору на навчання у СНУ ім. 

В. Даля в 2022 році. 

Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами 

прийому до Східноукраїнського національного університету в 2022 році. 

Програма охоплює матеріал в межах дисциплін, що формують фахові 

компетентності при навчанні здобувачів вищої світи за програмою підготовки 

магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

ІІ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Необхідний обсяг сформованих фахових компетентностей вступника, що 

має освітній ступінь бакалавра з напряму забезпечують наступні дисципліни, 

передбачені навчальним планом освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 

073 «Менеджмент». 

 
«Теорія і методологія управління» 

Управління: основні поняття, мета та завдання. Теоретико - прикладні 

засади управління соціальними закладами. Наукові підходи в управлінні 

соціальними закладами. Принципи та функції управління соціальним закладом. 

 

«Управління соціальними закладами як система знань та практичної 

діяльності» 

Становлення та розвиток менеджменту соціальними закладами. Сутність та 

структура управління соціальними закладами. Види та типологія соціальних 



 

закладів. Методи управління соціальними закладами. Об’єкти та суб’єкти 

управління соціальних закладів.  

 

«Інституційне забезпечення управління соціальними закладами» 

Управління соціальними закладами як інструмент реалізації соціальної 

політики. Фінансово-ресурсне забезпечення соціальних закладів. Матеріально-

технічне забезпечення соціальних закладів. Планування діяльності соціальних 

закладів. Класифікація та нормативно-правова база функціонування соціальних 

закладів. 

 

«Загальнодержавні органи управління соціальними закладами» 

Міністерство соціальної політики України, його структура і форми 

правління та методи роботи. Міністерство внутрішніх справ України 

(управління соціальними закладами пенітенціарної системи: соціальні служби, 

реабілітаційні служби, приймальники, дитячі будинки тощо). Міністерства 

освіти та науки, молоді та спорту України (інтернати та будинки дитини). 

 

«Загальнодержавні та регіональні фонди і центри системи соціального 

захисту населення» 

Пенсійний фонд України та його регіональні структурні підрозділи. Фонд 

соціального захисту інвалідів та його регіональні структурні підрозділи. 

Загальнодержавний фонд соціального страхування та його регіональні 

структурні підрозділи. Державний центр зайнятості та напрями діяльності.  

 

«Регіональні заклади соціального захисту населення» 

Департамент соціального захисту населення: нормативно-правова база 

функціонування, структура і методи управління і об’єкти обслуговування. 

Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді: нормативно-правова база 

функціонування, структура і методи управління та об’єкти обслуговування. 

Центр зайнятості: нормативно-правова база функціонування, структура і 

методи управління та об’єкти обслуговування. Територіальний центр 



 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян: нормативно-правова база 

функціонування, структура і методи управління та об’єкти обслуговування. 

 

«Заклади соціального захисту інвалідів, людей похилого віку, 

неповнолітніх» 

Центр реабілітації інвалідів: нормативно-правова база функціонування, 

структура і методи управління та об’єкти обслуговування. Геріатричний 

пансіонат: нормативно-правова база функціонування, структура і методи 

управління та об’єкти обслуговування. Інтернатний заклад для дітей-інвалідів: 

нормативно-правова база функціонування, структура і методи управління та 

об’єкти обслуговування. Притулки для неповнолітніх: нормативно-правова база 

функціонування, структура і методи управління та об’єкти обслуговування. 

Завод з ортопедичного забезпечення: нормативно-правова база 

функціонування, структура і методи управління та об’єкти обслуговування.  

 

«Управління недержавними соціальними закладами» 

Благодійні фонди: нормативно-правова база функціонування, структура і 

методи управління та об’єкти обслуговування. Громадські організації: 

нормативно-правова база функціонування, структура і методи управління та 

об’єкти обслуговування. Недержавні фонди соціального страхування: 

нормативно-правова база функціонування, структура і методи управління та 

об’єкти обслуговування. Недержавні фонди пенсійного забезпечення: 

нормативно-правова база функціонування, структура і методи управління та 

об’єкти обслуговування. Правове регулювання діяльності соціальних закладів 

та управління персоналом. 

 

«Нормативно-правове регламентування та координація діяльності 

соціальних закладів» 

Нормативно-правове регламентування діяльності соціальних закладів. 

Координаційні та дорадчі органи з управління соціальними закладами. Роль 

регіональних органів самоврядування в управлінні соціальними закладами. 

 



 

«Цілі та функції управління персоналом соціальних закладів» 

Кадрова політика соціального закладу. Класифікація та зміст принципів 

управління персоналом. Способи та методи формування трудового колективу. 

Персонал як об’єкт та суб’єкт управління. Функції, права та відповідальність 

персоналу. Кадрове планування та ротація кадрів. Соціальне партнерство та 

роль профспілок в управлінні персоналом. 
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IV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна кількість завдань іспиту – 16. На виконання роботи відведено 30 

хвилин. 

В основу визначення рейтингу покладено результати обраховані на основі 

суми тестових балів. Для кожного запитання тесту встановлюється відповідна 

система оцінювання: 

1. Запитання 1-10 малої складності – 1 бал (сума 10 балів); 

2. Запитання 11-15 середньої складності – 2 бала (сума 10 балів); 

3. Запитання 16 підвищеної складності – 5 балів (сума 5 балів). 

Сума тестових балів при який іспит вважається складеним – 5-25 балів. 

Загальна сума тестових балів за всі правильні відповіді 25 тестових балів 

– відповідає 200 балам рейтингової оцінки. Пороговий тестовий бал 



 

(«склав / не склав») для вступного іспиту становить 5 тестових балів – 

відповідає 100 балам рейтингової оцінки. 

Рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) 

визначається відповідно до таблиці відповідності тестових балів рейтинговій 

оцінці. 
Таблиця 1 

Відповідність тестових балів рейтинговій оцінці 
Тестовий бал, S  

(сума балів за привільні відповіді 
на запитання) 

Рейтингова оцінка, ВВ  

1 2 
0-4 не склав 
5 100 
6 105 
7 110 
8 115 
9 120 
10 125 
11 130 
12 135 
13 140 
14 145 
15 150 
16 155 
17 160 
18 165 
19 170 
20 175 
21 180 
22 185 
23 190 
24 195 
25 200 
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