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Інститут людини 

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

"Недержавний сектор у соціальній роботі" 

для студентів 4 курсу, спеціальності  

форма проведення: письмова, яка включає тестові завдання, теоретичне 

питання та практичну роботу. 

Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

За шкалою 

університету 

Визначення Характеристика відповідей студента 

6-12 балів Низький  Студент проявив поверхові, 
фрагментарні теоретичні знання і не 
обізнаність щодо напрямів та форм 
соціальної роботи в НДО та (або) не 
спроможність до оцінки результату 
власної діяльності. Студент не здатний 
розв’язати практичні завдання через 
невміння чітко визначити мету 
діяльності НДО, ресурси, цільову 
групу, розробити та реалізувати план 
відповіді, навести приклади 

13-22 бали Задовільний Студент виявив достатню теоретичну 
підготовку з програмного матеріалу, 
вміння викласти окремі положення 
теорії соціальної роботи в НДО . Не 
виявив спроможності до загальної 
оцінки факторів успішності діяльності 
НДО У процесі розв’язання 
практичного завдання студент 
продемонстрував здатність до 
вирішення окремих складових 
визначеної проблеми, володіння 
певними методами роботи і часткову 
спроможність до оцінки результату 
власної соціально-педагогічної 



діяльності 
23-34 бали Достатній Студент  виявив достатній рівень 

теоретичної підготовки з програмного 
матеріалу, вміння послідовно його 
викласти. Логічно розмірковує при 
характеристиці теорії соціального-
педагогічної діяльності в НДО, дає 
відповіді щодо методів та форм 
соціальної роботи недержавних 
організацій. У процесі розв’язання 
практичного завдання студент 
продемонстрував здатність до 
розв’язання завдання, використовуючи 
лише стандартні способи вирішення 
визначеної проблеми. Виявив 
достатній рівень володіння основними 
формами і методами соціально-
педагогічної роботи. 

35-40 балів Високий  Студент  виявив високий рівень 
теоретичної підготовки, вміння 
аналізувати наукову літературу з 
навчального предмету, логічно та 
послідовно викладати теоретичний 
матеріал, обґрунтувати основні 
наукові положення з теорії діяльності 
недержавних організацій та робити 
висновки. У процесі виконання 
практичних завдань студент виявив 
здатність вірно формулювати 
конкретну мету соціально роботи у 
НДО, визначати цільову групу, 
ресурси, добирати адекватні методи та 
форми соціальної роботи в 
недержавних організаціях. Студент 
виявив творчий підхід до розробки та 
втілення практичних завдань, 
спроможність до всебічної оцінки та 
аналізу результату власної діяльності, 
та діяльності клієнтів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

Тестові завдання: 

1. Поняття спонсорство в нормативно-правових актах визначається як : 



А) добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка 

фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою 

популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для 

товарів і послуг; 

Б) індивідуум або група, яка забезпечує підтримку, подібну до 

благодійника;  

В) комунікаційна система взаємовигідних договірних відносин з метою 

досягнення маркетингових цілей.  

2. На життєдіяльність НДО впливають наступні фактори: 

А) чітка мета та структура діяльності, мотивація її членів, планування, 

прозорість діяльності, налагодження контактів на всіх рівнях; 

Б) структура, план діяльності, лідер, налагодження контактів на всіх 

рівнях; 

В) мотивація, чітка структура, план діяльності, прозорість діяльності. 

3. Виділяють наступні моделі співпраці державних та недержавних секторів:  

А) скандинавську, континентальну, політичну; 

Б) перехідну, політичну, соціал-демократичну; 

В) соціал-демократичну, ліберальну, перехідну, корпоративну. 

4. До переваг НДО у наданні соціальних послуг відносять: 

       А)  вузькопрофільованість, висока кваліфікація кадрів, використання 

додаткових ресурсів; 

Б) обізнаність з потребами та проблемами отримувачів соціальних 

послуг, швидке реагування на потреби клієнтів, використання додаткових 

ресурсів, потенціал для інновацій;  

В) швидке реагування на потреби клієнтів, використання додаткових 

ресурсів, потенціал для інновацій, висока кваліфікація кадрів. 

5. Чи відносять до перерахованих способів державного фінансування 

соціальних послуг, що надають НДО: закупівлю, субсидії, гранти, соціальне 

контрактування ?  

А) ТАК 

Б) НІ 



6. Поняття благодійник у нормативно-законодавчих актах визначається як 

(оберіть правильну відповідь): 

А)  діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень; 

Б) юридична особа приватного права, установчі документи якої 

визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах; 

В) дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у 

тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи 

декілька видів благодійної діяльності. 

7. Виділіть класифікацію НДО: 

А) реабілітаційні, правозахисні, політичні, за місцем проживання; 

Б) за місцем проживання, само та взаємодопомоги, організації, що надають 

послуги певним групам клієнтів, організації лобіювання, організації, що проводять 

соціальні дослідження, "парасолькові"; 

В) організації, що надають послуги певним групам клієнтів, "парасолькові", 

правозахисні, політичні. 

8. Перерахуйте особливості діяльності НДО: 

А) спрямованість на розв'язання соціальних проблем, високий рівень 

професіоналізму; 

Б) високий досвід спілкування та діяльності,орієнтація на розподіл ресурсів; 

В) невелика чисельність членів, орієнтація на розподіл ресурсів, готовність 

до співпраці. 

9. Скільки виділяють рівнів життєдіяльності НДО (оберіть правильну 

відповідь): 

А) один; 

Б) два; 

В) три; 

Г) чотири. 

10. Чи можуть брати участь українські НДО у тендерах на отримання 

бюджетного фінансування для надання соціальних послуг? 

А)ТАК 



Б)  НІ 

11. Поняття недержавний сектор трактується як:  

А) консолідований громадський рух, який складається з окремих, 

взаємно не підпорядкованих громадських організацій, що взаємодіють, які 

спрямовують енергію громадян на творчу діяльність і тим самим знижують 

соціальну напругу в суспільстві; 

Б) громадські, благодійні, релігійні організації чи фонди та фізичні 

особи, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг; 

В) неприбуткові організацій здатні впливати на хід суспільних процесів. 

12. До основних функцій НДО належать:  

А) правозахисна, політична, регулююча; 

Б) правозахисна, просвітницька, політична; 

В) правозахисна, лобіювання, просвітницька, інформаційна, соціальна. 

13. Взаємодія між державними організаціями та недержавними організаціями 

буває таких видів: 

А) фіксального, регулятивного, надання послуг, політичного;  

Б) гранти, консультування, контракти; 

В)регулятивного, політичного, гранти; 

14.  Чи вірною є думка, що недержавний сектор в Україні розвивається 

низькими темпами та знаходиться на стадії розвитку та ніяким чином не 

впливає на соціальну політику держави:  

А) вірна; 

Б) не вірна. 

15. Зазначте нормативно-правові акти, що регламентують діяльність НДО.  

16. Поняття філантропія характеризують як:  

А) це діяльність, за допомогою якої приватні ресурси добровільно 

розподіляються їх володарями в цілях підтримки нужденним (в широкому сенсі 

слова людям, для вирішення суспільних проблем, а також удосконалення умов 

суспільного життя; 

Б) фінансова підтримка, допомога кому-небудь, чому-небудь в обмін на 

рекламу своєї діяльності, продукції, імені, назви, торгової марки; 



В) діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень. 

17. Проблема діяльності НДО знайшла відображення в наукових 

дослідженнях (оберіть правильну відповідь):  

А) Поліщук Ю.Й, Т. Семигіна, Л. Сідєльнік, Л. Паливода, О. Кікоть; 

Б)Капська А.Й, Звєрєва І.Д., Пєша І.В.;  

Г) Безпалько О.В., Поліщук Ю.Й., Т. Семигіна. 

18. До соціальних передумов становлення недержавного сектору в Україні 

належать (оберіть правильну відповідь): 

А) історичні традиції, економічна ситуація, велика кількість 

незахищених верств населення; 

Б) плюралізм та терпимість народу, невідповідність ринкових механізмів 

потребам суспільства; 

В) плюралізм та терпимість народу, невідповідність ринкових 

механізмів потребам суспільства, історичні (національні) традиції. 

19. До основних функцій НДО належать:  

А) правозахисна, політична, регулююча; 

Б) правозахисна, просвітницька, політична; 

В) правозахисна, лобіювання, просвітницька, інформаційна, соціальна. 

20. Чи вірною є думка, що недержавний сектор бере на себе значну частину 

функцій із надання соціальних послуг на місцевому рівні (оберіть правильну 

відповідь): 

А) Так; 

Б) Ні. 

21. Поняття меценатство характеризується як:  

А) діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень; 

Б) добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, 

фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги;  

В) комунікаційна система взаємовигідних договірних відносин з метою 

досягнення маркетингових цілей.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0


22. До напрямів соціальної роботи НДО відносять: 

А) освітній, профілактичний, охоронно-захисний, реабілітаційний, 

соціально-психологічний, соціального захисту; 

Б) профілактичний, інформаційний, охорони здоров'я, соціального 

захисту; 

В) соціального захисту, освітній, корекційно-реабілітаційний. 

23. Перерахуйте законодавчі акти та нормативні документи, що регулюють 

діяльність НДО 

______________________________________________________________ 

24. Способами заохочення соціальної відповідальності бізнесу, що 

використовують у світі називають:  

А) кредити, процентні ставки, субсидії; 

Б) податкові кредити, податкові відрахування, процентні закони; 

В) субсидії, відрахування, кредити. 

25. До ознак НДО відносять: неурядовий характер, самоуправління, 

добровільність, некомерційність, неприбутковість, корисність (необхідне 

підкреслити).  

26. Громадською організацією називають: 

А) це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи 

приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи 

приватного права та фізичні особи; 

Б) це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та 

інших інтересів; 

В) непідприємницьким товариством, основною метою якого не є 

одержання прибутку. 

27.Чи правильним, на Вашу думку,  є наступне визначення поняття 

«корпоративна соціальна відповідальність»: це відповідальність тих, хто 

приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці 

рішення впливають та соціальна відповідальність, яка полягає у наявності 



концепції, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на 

себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, 

стейкохолдерів, працівників, громади та навколишнє середовище в усіх 

аспектах своєї діяльності? 

А)Так; 

Б)Ні. 

28. До основних груп НДО відносять:  

А) організації взаємодопомоги, організації соціального спрямування, 

клубного типу, суспільно-охоронного характеру, правозахисні; 

Б) правозахисні, політичні, клубні; 

В) клубні, політичні, суспільно-охоронного характеру. 

29. Хто визначає структуру та посади працівників НДО:  

А) керівник; 

Б) дорадчий орган; 

В) актив організації; 

Г) статут організації. 

30. Для визначення діяльності недержавної організації в міжнародній 

практиці використовуються терміни: недержавні, неприбуткові, приватні 

волонтерські організації 

А) Так; 

Б) Ні. 

31. Основними причинами виникнення НДО Є: 

А) історичні традиції, економічна ситуація, велика кількість 

незахищених верств населення; 

Б) плюралізм та терпимість народу, невідповідність ринкових механізмів 

потребам суспільства; 

В) плюралізм та терпимість народу, невідповідність ринкових 

механізмів потребам суспільства, історичні (національні) традиції. 

32. Благодійною організацією називають:  

А) діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень; 



Б) юридична особа приватного права, установчі документи якої 

визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах; 

В) організацію, яка займається наданням допомоги для сприяння 

законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності. 

33.  Чи вірною є думка, що НДО є основою громадського суспільства та є 

вирішальним стабілізуючим фактором демократичного суспільства 

А) Так; 

Б) Ні. 

34. Недержавні організації можуть надавати соціальні послуги керуючись 

законом:  

А) "Про соціальні послуги"; 

Б) "Про благодійну діяльність та благодійні організації"; 

В) "Про діяльність дитячих та молодіжних об'єднань". 

35. До рівнів життєдіяльності НДО відносять: 

А) виживання, продовження поточної діяльності, зменшення залежності; 

Б) Початковий, основний, заключний. 

36. До функцій НДО відносять:  

А) правозахисна, політична, регулююча; 

Б) правозахисна, просвітницька, політична; 

В) правозахисна, лобіювання, просвітницька, інформаційна, соціальна. 

37. Чи вірною є думка, що НДО є основою громадського суспільства та є 

вирішальним стабілізуючим фактором демократичного суспільства 

А) Так; 

Б) Ні. 

38. Взаємодія між державними організаціями та недержавними організаціями 

буває таких видів: 

А) фіксального, регулятивного, надання послуг, політичного;  

Б) гранти, консультування, контракти; 

В)регулятивного, політичного, гранти. 

39.Чи вірним є визначення "Соціальна відповідальність бізнесу" - 

відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до 



споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що 

полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із 

суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем 

А) Так; 

Б) Ні. 

40. До ознак НДО відносять: неурядовий характер, самоуправління, 

добровільність, некомерційність, неприбутковість, корисність (необхідне 

підкреслити).  

41. До основних груп НДО відносять:  

А) організації взаємодопомоги, організації соціального спрямування, 

клубного типу, суспільно-охоронного характеру, правозахисні; 

Б) правозахисні, політичні, клубні; 

В) клубні, політичні, суспільно-охоронного характеру. 

42. Поняття третій сектор  розуміється як:  

А)  організації, які здійснюють свою діяльність переважно для 

досягнення соціальних цілей, є незалежними від держави та вкладають усі 

фінансові надходження у послуги які надають, чи у діяльність самих 

організацій; 

Б) організації, які займаються наданням допомоги для сприяння 

законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності 

В) непідприємницькі товариства, основною метою яких не є одержання 

прибутку. 

43. Скільки виділяють рівнів життєдіяльності НДО (оберіть правильну 

відповідь): 

А) один; 

Б) два; 

В) три; 

Г) чотири. 

44. Взаємодія між державними організаціями та недержавними організаціями 

буває таких видів: 

А) фіксального, регулятивного, надання послуг, політичного;  



Б) гранти, консультування, контракти; 

В)регулятивного, політичного, гранти; 

45. Чи вірною є думка, що недержавний сектор бере на себе значну частину 

функцій із надання соціальних послуг на місцевому рівні (оберіть правильну 

відповідь): 

А) Так; 

Б) Ні. 

46. Поняття меценатство характеризується як:  

А) діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень 

Б) добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, 

фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги  

В) комунікаційна система взаємовигідних договірних відносин з метою 

досягнення маркетингових цілей  

47. Чи правильним, на Вашу думку,  є наступне визначення поняття 

«корпоративна соціальна відповідальність»: це відповідальність тих, хто 

приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці 

рішення впливають та соціальна відповідальність, яка полягає у наявності 

концепції, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на 

себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, 

стейкохолдерів, працівників, громади та навколишнє середовище в усіх 

аспектах своєї діяльності? 

А)Так; 

Б)Ні. 

48. Проблема діяльності НДО знайшла відображення в наукових 

дослідженнях (оберіть правильну відповідь):  

А) Поліщук Ю.Й, Т. Семигіна, Л. Сідєльнік, Л. Паливода, О. Кікоть; 

Б)Капська А.Й, Звєрєва І.Д., Пєша І.В.;  

Г) Безпалько О.В., Поліщук Ю.Й., Т. Семигіна. 

49. До основних функцій НДО належать:  

А) правозахисна, політична, регулююча; 
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Б) правозахисна, просвітницька, політична; 

В) правозахисна, лобіювання, просвітницька, інформаційна, соціальна. 

50. Виділіть класифікацію НДО: 

А) реабілітаційні, правозахисні, політичні, за місцем проживання; 

Б) за місцем проживання, само та взаємодопомоги, організації, що надають 

послуги певним групам клієнтів, організації лобіювання, організації, що проводять 

соціальні дослідження, "парасолькові"; 

В) організації, що надають послуги певним групам клієнтів, "парасолькові", 

правозахисні, політичні. 

51. Поняття недержавний сектор трактується як:  

А) консолідований громадський рух, який складається з окремих, 

взаємно не підпорядкованих громадських організацій, що взаємодіють, які 

спрямовують енергію громадян на творчу діяльність і тим самим знижують 

соціальну напругу в суспільстві; 

Б) громадські, благодійні, релігійні організації чи фонди та фізичні 

особи, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг; 

В) неприбуткові організацій здатні впливати на хід суспільних процесів. 

52. Для визначення діяльності недержавної організації в міжнародній 

практиці використовуються терміни: недержавні, неприбуткові, приватні 

волонтерські організації 

А) Так; 

Б) Ні. 

53. До напрямів соціальної роботи НДО відносять: 

А) освітній, профілактичний, охоронно-захисний, реабілітаційний, 

соціально-психологічний, соціального захисту; 

Б) профілактичний, інформаційний, охорони здоров'я, соціального 

захисту; 

В) соціального захисту, освітній, корекційно-реабілітаційний. 

54. До соціальних передумов становлення недержавного сектору в Україні 

належать (оберіть правильну відповідь): 



А) історичні традиції, економічна ситуація, велика кількість 

незахищених верств населення; 

Б) плюралізм та терпимість народу, невідповідність ринкових механізмів 

потребам суспільства; 

В) плюралізм та терпимість народу, невідповідність ринкових 

механізмів потребам суспільства, історичні (національні) традиції. 

55. Чи можуть брати участь українські НДО у тендерах на отримання 

бюджетного фінансування для надання соціальних послуг? 

А)Так; 

Б)  Ні. 

56. Способами заохочення соціальної відповідальності бізнесу, що 

використовують у світі називають:  

А) кредити, процентні ставки, субсидії; 

Б) податкові кредити, податкові відрахування, процентні закони; 

В) субсидії, відрахування, кредити. 

57. Взаємодія між державними організаціями та недержавними організаціями 

буває таких видів: 

А) фіксального, регулятивного, надання послуг, політичного;  

Б) гранти, консультування, контракти; 

В)регулятивного, політичного, гранти; 

58. До основних функцій НДО належать:  

А) правозахисна, політична, регулююча; 

Б) правозахисна, просвітницька, політична; 

В) правозахисна, лобіювання, просвітницька, інформаційна, соціальна. 

59. Поняття спонсорство в нормативно-правових актах визначається як : 

А) добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка 

фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації 

виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг; 

Б) індивідуум або група, яка забезпечує підтримку, подібну до 

благодійника;  



В) комунікаційна система взаємовигідних договірних відносин з метою 

досягнення маркетингових цілей;  

60. Перерахуйте законодавчі акти та нормативні документи, що регулюють 

діяльність НДО 

___________________________________________________ 

Теоретичні питання: 

1. Охарактеризуйте значення НДО щодо вирішення соціальних проблем. 

2. Охарактеризуйте основні напрями соціальної діяльності НДО. 

3. Охарактеризуйте специфіку взаємодії НДО з державними установами. 

4. Охарактеризуйте правове забезпечення діяльності НДО, які надають 

різні види соціальних послуг. 

5. Здійсніть порівняльну характеристику соціальної роботи недержавних 

організацій в Україні та за кордоном, виділіть спільні та відмінні риси. 

6. Охарактеризуйте особливості роботи НДО з спонсорами. 

7. Охарактеризуйте правила проведення прес-конференції, як одного із 

видів співпраці НДО із ЗМІ. 

8. Охарактеризуйте соціальну роботу НДО в Україні. 

9. Проаналізуйте особливості залучення коштів недержавних організацій в 

Україні. 

10. Охарактеризуйте особливості прийняття рішень в неурядових 

організаціях соціальної сфери. 

11. Охарактеризуйте стосунки НДО із ЗМІ. 

12. Охарактеризуйте поняття НДО та її основні складові. 

13. Охарактеризуйте правове забезпечення діяльності НДО. 

14. Охарактеризуйте особливості взаємодії НДО із ЗМІ. 

15. Охарактеризуйте структуру НДО. 

Практичні завдання: 

1. Запропонуйте тематику тренінгів для волонтерів, що працюють в НДО, 

які займаються наданням соціальних послуг. 

2. Розробіть анкету з метою дослідження показників життєдіяльності НДО, 

що надає соціальні послуги. 



 
 

 


