
 

 



 

ВСТУП 

 

Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на основі освітнього ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня 

розроблена згідно із вимогами Закону України «Про вищу освіту» № 76- VIII від 

28.12.2014 року. 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією щодо 

структури і змісту вступних випробувань, а також створення необхідних умов для 

оцінки знань, здобутих ними під час навчання за навчальною програмою підготовки 

молодшого спеціаліста галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 

«Соціальне забезпечення». 

Програма вступних випробувань містить програми з дисциплін: 

1. Економічна теорія 

2. Пенсійна система України 

3. Теорія та практика соціального забезпечення 



 

ПРОГРАМИ ЗДИСЦИПЛІН 

 

1. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «Економічна теорія» 

 

Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і метод економічної теорії 

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії. Меркантилісти. 

Фізіократи. Класична політична економія. Марксизм. Маржиналізм. Неокласичний, 

кейнсіанський та інституціонально-соціологічний напрями, неокласичний синтез. 

Предмет економічної теорії та еволюція. Його трактування від традиційної 

(класичної) політекономії до сучасної економічної науки. Макро- і мікроекономіка 

як складові частини економічної теорії. Позитивна економічна теорія. Нормативна 

економічна теорія. 

Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі конкретно-

економічних наук. 

Категоріально-понятійний апарат економічної теорії. Економічні категорії та 

економічні закони. Їх сутність, зміст, види. Форми пізнання та використання 

економічних законів. 

Методи пізнання економічних процесів та явищ. Загально-наукові та спеціальні 

методи пізнання. Емпіричні та теоретичні методи пізнання економічних процесів. 

Економіко-математичне моделювання, економічний експеримент.  

Економічне мислення та його роль у розумінні економічного життя суспільства. 

Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики. 

Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. 

 

Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності 

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. 

Сутність та цілі економічної системи. Її структурні та функціональні елементи. 

Елементи економічної системи. Система економічних відносин. Основні типи 

економічних систем, їх еволюція. Ринкові та неринкові економічні системи. 

Національні моделі сучасної ринкової економіки. 

Місце власності в економічній системі. Основи аналізу відносин власності. 

Юридичний та економічний підходи до визначення поняття власності. Суб’єкти та 

об’єкти власності. Власність, її сутність, типи, види, форми. Взаємозв’язок форм 

власності і форм господарювання. Плюралізм форм власності як основа 

функціонування сучасної ринкової економіки. Новітні тенденції у відносинах 

власності у сучасній економіці. 

Місце і роль людини в економічній системі. Поняття «людина економічна», 

«людина виробник», «людина як суб’єкт економічних відносин», «людина як 

споживач». 

Економічні потреби суспільства, їх суть, структура та класифікація. Виробництво 

як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. 

Зміст економічного закону зростання потреб. Проблеми його використання в 

сучасних умовах. 

Потреби і споживання, їх взаємообумовленість, сучасні тенденції розвитку та 

проблеми формування. 



 

Економічні потреби як матеріальна основа інтересів. Сутність, види економічних 

інтересів та їх суб’єкти. Економічні інтереси - рушійна сила соціально-

економічного розвитку. Шляхи поєднання економічних інтересів. Ієрархія інтересів 

економічних суб’єктів у різних економічних системах. 

 

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція 
Виробництво як суспільний процес, його сутність та структура. Матеріальне та 

нематеріальне виробництво. Форми організації суспільного виробництва: 

натуральна та товарна, їх еволюція. Товарне виробництво як основа розвитку 

ринкової економіки. 

Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. Виробнича функція. 

Економічні ресурси: варіантність їх використання і проблема вибору. 

Ефективність суспільного виробництва, її сутність, економічні та соціальні 

показники. 

Благо як системоутворююча категорія господарювання. Поняття товару та послуги. 

Економічні та неекономічні блага. Товар та його властивості. 

Альтернативні теорії вартості. Теорії вартості та цінності, їх еволюція. Вартість, 

корисність, цінність: зміст та сучасне трактування. 

Гроші як основоположна категорія розвинутих товарних відносин. Теоретичні 

концепції виникнення та природи грошей. Функції грошей та їх еволюція в сучасній 

ринковій економіці. Грошовий обіг та його закони. 

Грошова система, її структурні елементи. Типи грошових систем. Види та природа 

сучасних грошей (паперові, кредитні, електронні та інші). 

Тема 4. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура 
Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва. Умови 

виникнення ринкового господарства. Ринок як економічне явище. Еволюція 

поглядів на ринок. Етапи формування ринку. Зміст та визначення поняття ринку на 

сучасному етапі та умови його функціонування. Основні суб’єкти ринкової 

економіки. 

Ринковий механізм, його сутність та елементи. Конкуренція, її суть, види та роль в 

економіці. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Цінова та нецінова 

конкуренція. Види конкурентних стратегій. Ринковий попит та фактори, що його 

визначають. Закон попиту. Еластичність попиту. Пропозиція та її чинники. Закон 

пропозиції. Еластичність пропозиції. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова 

рівновага. 

Функції ринку у суспільно-відтворювальному процесі. Контрольна, регулююча та 

стимулююча функції ринку. Ринок як сигнальна кон'юнктурно-економічна система. 

Інфраструктура ринку, її роль та функції. Підсистеми ринкової інфраструктури. 

Основні елементи ринкової інфраструктури та її організаційно-функціональна 

побудова. 

Переваги та обмеження ринкового механізму. 

 

Тема 5. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва 
Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Сутність і генезис поняття 

капіталу. Теорії капіталу. Капітал як фактор виробництва. Його матеріально-



 

речовий зміст та соціально-економічна форма. 

Промисловий капітал - визначальна форма функціонування капіталу. Кругообіг 

капіталу, його стадії та функціональні форми. Оборот капіталу. Його час та складові 

частини. 

Основний та оборотний капітал. Амортизація і відтворення основного капіталу. 

Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація, її суть, економічне 

призначення та норми в умовах сучасної НТР. 

Витрати виробництва: сутність, структура, види та фактори, що визначають їх 

динаміку. 

Прибуток на капітал і фактори що його визначають. Економічна роль прибутку. 

Природа та генезис торговельного капіталу. Послуги в сфері обігу та їх зміст. 

Витрати обігу, їх природа та структура. 

Сутність торгівлі, її основні форми та еволюція. Сучасні види торгівлі. 

Природа, генезис і джерела позичкового капіталу. Позичковий процент, його 

джерела. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль 

кредиту у функціонуванні сучасного ринкового господарства. 

 

Тема 6. Теорія поведінки споживача 
Споживач як суб’єкт ринкових відносин. Суверенітет і раціональність споживача. 

Основний зміст теорії поведінки споживача. Вимоги та умови визначення 

споживчого вибору. Уподобання та переваги споживача. 

Корисність і попит. Функція корисності. Загальна і гранична корисність. Кількісний 

(кардиналістський) підхід до корисності. Порядковий (ординалістський) підхід до 

корисності. 

Криві байдужості та їх властивості. Карта кривих байдужості. Криві байдужості 

різних товарів. Гранична норма заміщення. 

Обмеження можливостей споживача. Бюджетні обмеження споживача. Бюджетна 

лінія та її властивості, нахил бюджетної лінії. Вплив на бюджетну лінію зміни 

доходу і зміни цін. 

Умови рівноваги споживача. Принцип рівної корисності (еквімаргінальний 

принцип). Розширене бюджетне обмеження. Поведінка споживача у кризових 

ситуаціях. 

 

Тема 7. Підприємство в умовах ринкового господарювання 

Сутність, основні принципи, ознаки та умови підприємницької діяльності. Об’єкт 

підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Теорії та моделі 

підприємництва. 

Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Підприємство та 

його функції в ринковій системі. Організаційно-правові форми діяльності 

підприємств. Переваги та недоліки певних форм підприємств. Підприємства та їх 

основні види. Класифікація підприємств за розміром. Об’єднання підприємств. 

Нові види підприємницької діяльності. 

Мотивація поведінки підприємства в умовах ринкового господарювання. 

Економічні періоди функціонування підприємства. 

Економічна та бухгалтерська оцінка діяльності підприємства. Витрати 



 

виробництва, їх сутність, види та фактори, що визначають їх динаміку. 

Ринково-конкурентне середовище функціонування підприємства. Стратегія 

підприємства в умовах досконалої та недосконалої конкуренції. 

 

Тема 8. Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення 

національного продукту і національного багатства 
Зміст процесу суспільного відтворення. Суспільне відтворення, його види та 

динаміка. Умови реалізації та відтворення суспільного продукту. Просте, 

розширене, і звужене відтворення. Відтворення національного продукті та 

національного багатства. Розширене відтворення та шляхи розв'язання екологічних 

проблем в Україні. 

Система національних рахунків як нормативна база національного рахівництва. 

Сутність та методологічні принципи побудови системи національних рахунків. 

Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні 

одиниці, сектори, операції, рахунки. 

Зміст макроекономічних показників у системі національних рахунків. Основні 

макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень 

цін, зайнятість. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній 

продукт (ВВП). 

Методи обчислення ВВП за доходами та витратами. Подвійний рахунок та його 

виключення. СНР - система взаємопов’язаних показників. Співвідношення між 

основними показниками СНР. Чистий національний продукт. Національний доход. 

Особистий доход. Доход кінцевого використання. Рух та розподіл національного 

продукту. 

Номінальний та реальний ВВП. Темп росту та темп приросту реального ВВП. 

Індекс цін та дефлятор. Чистий економічний добробут. 

Економічне зростання, його типи та рушійні сили. Фактори та критерії 

економічного зростання. 

 

Тема 9. Макроекономічна рівновага та циклічність суспільного виробництва 
Сутність сукупного попиту та його структура. Споживчий попит. Інвестиційний 

попит. Попит держави. Попит закордону. Цінові та нецінові фактори, що 

визначають сукупний попит. Сукупна пропозиція. Сукупна пропозиція в 

довгостроковому та короткостроковому періоді. Цінові та нецінові фактори, що 

визначають сукупну пропозицію. 

Взаємозв’язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний обсяг 

виробництва. Макроекономічна рівновага, її сутність, умови та типи. Теорії 

макроекономічної рівноваги. 

Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку. Причини і 

механізм циклічних коливань. Основні характеристики циклів. Класифікація 

економічних циклів за тривалістю. Середні і малі цикли. Цикли ділової активності: 

фази циклу та причини коливань. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на 

структуру суспільного виробництва. 

Інфляція, її сутність, причини та види. Інфляція попиту та інфляція витрат. 

Стагфляція. Соціально-економічні наслідки інфляції. Шляхи та інструменти 



 

боротьби з інфляцією. 

Зайнятість та відтворення робочої сили. Соціально-економічний зміст і форми 

прояву зайнятості. Безробіття, сутність, причини виникнення та його види. 

Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та безробіття. 

Антициклічне державне регулювання економіки. 

 

Тема 10. Державне регулювання в умовах ринкової економіки 
Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці. Необхідність і суть 

державного регулювання економіки. Економічні функції держави в командній, 

ринковій та перехідній економіці. 

Форми і методи державного регулювання ринкової економіки. Основні моделі 

державного регулювання ринкової економіки (неокласична, неокейнсіанська, 

монетаристська) та їх еволюція. Характерні риси змішаної системи управління. 

Види систем макроекономічного регулювання. Національні особливості 

державного регулювання економіки. 

Основні цілі державного регулювання економіки. Об’єкти державного 

регулювання економіки. Суб’єкти виконання та суб'єкти впливу. Економічна 

політика держави. Політика економічного розвитку: державне коригування 

економіко-соціального розвитку суспільства. 

Регулювання діяльності господарюючих суб’єктів, зайнятості населення. Бюджет 

та податки як інструменти державного регулювання. Фінансово-кредитне та 

бюджетне регулювання економіки. Соціальні гарантії та соціальний захист 

населення. Зовнішньоекономічне регулювання. 

Особливості державного регулювання економіки України. 

 

Тема 11. Закономірності розвитку світового господарства 
Об’єктивні основи становлення і розвитку сучасного світового господарства. 

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського життя як 

закономірний процес розвитку світової економіки. Форми міжнародних 

економічних відносин. 

Світовий ринок і міжнародна торгівля. Попит, пропозиція та ціноутворення в 

міжнародній торгівлі. 

Міжнародні валютні відносини. Міжнародна валютна система, зміст та структура. 

Етапи її еволюції. Світові валютні ринки, валютні курси та механізм їх 

регулювання. Міжнародні фінансові інститути. 

Міжнародна економічна інтеграція та проблеми входження України у світовий 

економічний простір. 

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. 

Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми 

людства. 

 

 

 

2. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «Пенсійна система України» 
 



 

Тема 1. Становлення та розвиток пенсійної системи України 

Історичні етапи розвитку пенсійної системи України. Основні засади 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. Гарантії соціальної 

захищеності пенсіонерів. Особливості пенсійного забезпечення. класифікації видів 

пенсійного страхування. Система соціального страхування Найважливішими 

чинниками розвитку пенсійного забезпечення в Україні.  

 

Тема 2. Джерела пенсійного права та принципи пенсійної системи 

України 

Поняття пенсійного права. Конституційне підґрунтя забезпечення пенсій. 

Загальна декларація прав людини. Класифікація «поколінь» у формуванні 

пенсійного права. Важливіший європейський документ у соціальній сфері - 

Європейська соціальна хартія. Характеристика законів України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне 

забезпечення». Основні «досягнення» пенсійної правової реформи.  

 

Тема 3. Теоретичні засади пенсійного забезпечення громадян в Україні  
Механізм організаційно-правового забезпечення пенсійного страхування. 

Аналіз джерел пенсійного забезпечення. Напрями сучасної соціальної політики 

України. Інструменти та методи регулювання пенсійного забезпечення. Закріплення 

соціальних стандартів пенсійного забезпечення в Україні. Фінансова стабільність 

систем пенсійного забезпечення. Економіко- 6 математичне моделювання динаміки 

пенсійного забезпечення в Україні. Окремі аспекти регулювання пенсійного 

забезпечення інвалідів.  

 

Тема 4. Пенсійний фонд України 

Історичні етапи розвитку Пенсійного фонду. Основні завдання Пенсійного 

фонду України. Функції Пенсійного фонду України. Бюджет Пенсійного фонду. 

Джерела формування бюджету Пенсійного фонду. Проблеми дефіциту Пенсійного 

фонду України. Специфікація напрямків взаємодії Пенсійного фонду України з 

соціальними інститутами. Напрями розвитку Пенсійного фонду  

 

Тема 5. Призначення й виплата пенсій 

Соціальний та економіко-правовий характер поняття «пенсія». Соціальна 

пенсія. Ознаки, що притаманні пенсії. Пенсії за вислугу років, пенсії у зв’язку з 

професійними захворюваннями та каліцтвом, пов’язаним із нещасним випадком на 

виробництві. Моделі розрахунку пенсій. Варіанти розрахунку пенсійних виплат. 

Аналіз ключових факторів, що впливають на розрахунок пенсій Поняття та 

юридичне значення трудового стажу. Поняття юридичне значення страхового стажу. 

Види трудового стажу. Вислуга років як вид трудового стажу. Порядок обліку та 

обрахування трудового і страхового стажу. Пільгове обрахування трудового стажу.  

 

Тема 6. Недержавне пенсійне страхування 

Система недержавного пенсійного забезпечення. Суб'єкти системи 

недержавного пенсійного забезпечення. Принципи недержавного пенсійного 



 

забезпечення. Види недержавних пенсійних фондів. Інституційні фонди. Фонди 

контрактного типу. Граничні межі вкладання коштів НПФ. 7  

 

Тема 7. Зарубіжний досвід у сфері пенсійного страхування 

Зародження ідеї соціальної держави. Історичний розвиток соціального 

захисту. Етапи тристороннього партнерства у фінансуванні системи соціального 

міжнародного захисту. Характеристика «Загальної декларації прав людини». 

Особливості соціальності державі. Сучасна соціальна держава. Сутність пенсійного 

захисту в Німеччині. Порядок соціального страхування у Скандинавських країнах. 

Програми пенсійної допомоги східних країн.  

 

Тема 8. Реформування пенсійної системи України 

Економічні передумови реформування пенсійної системи. Спрямування 

пенсійної реформи. Реформа солідарної системи. Доцільність персоніфікованого 

облік громадян у пенсійному забезпеченні. Перспективи вдосконалення соціального 

обслуговування окремих категорій. Напрями розвитку системи соціального 

страхування. Шляхи вдосконалення системи органів державного управління у сфері 

соціального забезпечення. 

 

3. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «Теорія  та практика соціального забезпечення» 

 

Тема 1. Теоретико-економічні основи соціального забезпечення. 

Вихідні концепти системи соціального захисту.  Основні поняття соціального 

захисту . Етапи становлення системи соціального захисту. Міністерство соціальної 

політики України. Управління соціального захисту населення. 

Державні цільові фонди. Класифікація державних цільових фондів. Пенсійний 

фонд України. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. Фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності . Фонд соціального захисту 

інвалідів  

Органи державної служби в системі соціального захисту населення.  Державна 

служба зайнятості України. Державна служба України з питань праці. Державна 

служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

. Соціальний захист осіб похилого віку  

 

Тема 2. Соціальна політика. 

Теоретико-методологічні основи соціальної політики. Сутність і зміст 

соціальної політики. Моделі соціальної політики. Інструменти соціальної політики 

та їх використання. Соціальний захист людини як складова соціальної політики 

  Соціальна політика в Україні. Інституційне забезпечення соціальної 

політики. Соціальна політика на ринку праці. Сутність соціального страхування та 

його складові в Україні. Сутність та види соціальної допомоги в Україні. Соціальні 

послуги  

Тема 3. Система соціального захисту в Україні. 



 

 Теоретико-методологічні основи економіки в системі соціального захисту 

населення. Предмет і завдання курсу «Економічні основи соціального 

забезпечення». Взаємозв'язок і взаємозалежність економічної і соціальної політики 

держави. Економічні аспекти соціального захисту населення. Нормативно-правове 

забезпечення системи соціального захисту  

 Добробут населення, його структура, диференціація і динаміка.  

Матеріальний добробут населення, його структура та динаміка. Економічний статус 

як фактор диференціації у соціальному забезпеченні . Державні соціальні стандарти 

та соціальні гарантії. Моделі і програми соціального забезпечення в соціальних 

державах світу. Фінансування в системі соціального захисту населення  

 

 

 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 
«Соціальне забезпечення»  на основі освітнього ступеня/освітньо-

кваліфікаційного рівня 
 
 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється0 

балів. 

 

Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт –200. 

Мінімальна сума балів з випробування дорівнює100. 
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