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               ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Недержавний сектор в соціальній сфері”, ознайомлення їх з 

основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та 

практичних механізмів управління в соціальній сфері. Також методичні матеріали 

передбачають опанування в  повному обсязі навчальної програми та формуванню 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої 

полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Недержавний сектор в соціальній 

сфері» становить приблизно 85 % часу, необхідного для виконання основної 

освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та науки 

України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної 

роботи студента з дисципліни «Територіальна громада у системі місцевого 

самоврядування» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями викладача. У пропонованих методичних рекомендаціях 

розглядаються форми самостійної роботи студентів, порядок організації та  

контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з курсу дисципліни, 

питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові завдання. 

Соціально-економічні та суспільно-політичні процеси, які відбуваються в 

українській державі в останні роки, зумовили нові підходи до розвитку соціальної 

сфери, яка є однією з найважливіших ознак становлення громадянського 



суспільства, ринкових відносин. Проголосивши курс на побудову соціально-

орієнтованої ринкової економіки Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватися 

основних державних соціальних стандартів та соціальних гарантій, забезпечити 

необхідний прожитковий мінімум населення. Крім держави, значна роль в розвитку 

соціальної сфери належить також  органам місцевого самоврядування, а особливо 

громадським організаціям (різним громадським організаціям соціального 

спрямування, благодійним, волонтерським організаціям). 

В останні роки роль недержавного сектору в соціальній сфері суттєво зросла, що 

пов’язано з подіями на Сході України, які призвели до значного потоку біженців з 

ряду районів Донецької та Луганської областей, активізації волонтерських 

організацій з матеріальної підтримки військовослужбовців АТО та цивільного 

населення. 

       «Недержавний сектор в соціальній сфері» є однією з дисциплін, що 

належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної 

підготовки  фахівців з соціальної роботи, в галузі державного управління та 

місцевого самоврядування. 

   Підготовка фахівців з соціальної роботи має на меті дати слухачам теоретичні 

знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й обґрунтовувати 

конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем соціального 

забезпечення населення, а також соціальної політики держави та органів 

місцевого самоврядування, громадських (неурядових) організацій. 

 Всебічне опанування даної дисципліни дозволить слухачам знати:  

− теоретичні основи розвитку соціальної сфери; 

− сутність поняття «недержавний сектор» та його місце в соціальній сфері; 

− особливості правового регулювання діяльності недержавних організацій в 

соціальній сфері; 

− еволюцію розвитку соціальної сфери в Україні; 

− появу та розвиток громадських (недержавних, неурядових) організацій та їх 

участь в соціальних процесах, які відбувалися в Україні; 



− становлення та розвиток недержавного сектору в соціальній сфері в Україні в 

новітню добу; 

− склад, види та основні напрямки діяльності служб соціального забезпечення в 

соціальній сфері; 

− розвиток благодійництва та меценатства в Україні; 

− становлення, розвиток та основні напрямки діяльності волонтерських 

організацій в Україні; 

− особливості керування волонтерськими програмами; 

− роль соціальних служб в організації управління в соціальній сфері; 

− управління персоналом та соціальними процесами в недержаному секторі в 

соціальній сфері; 

− особливості прийняття рішень в неурядових організаціях соціальної сфери; 

− особливості залучення коштів недержавними організаціями на фінансування 

соціальної сфери, окремих соціальних програм та проектів; 

− розвиток соціального партнерства в Україні. 

 Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самомстійної роботи 

студентів з дисципліни «Недержавний сектор в соціальній сфері» спрямовані на 

те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ дисципліни та застосування 

ними здобутих знань, умінь та навичок на практиці.  

 Дисципліна «Недержавний сектор в соціальній сфері” викладатиметься з 

урахуванням найсучасніших інтерактивних методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ» 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни 

1. Сутність поняття “соціальна сфера”. Соціальна сфера в Україні. 

2. Поняття “недержаний сектор”. Недержавний сектор (неурядові 

організації) в соціальній сфері. 

3. Правове регулювання діяльності недержавних організацій в соціальній 
сфері 
Змістовий модуль 2. Історія розвитку недержавних організацій в 
соціальній сфері 

4. Історія формування соціальної сфери в Україні 

5. Еволюція розвитку недержавних організацій в соціальній сфері 

Змістовий модуль 3. Особливості діяльності неурядових організацій 

в соціальній сфері 

6. Розвиток благодійництва та меценатства в Україні 

7. Волонтерський рух в Україні. Особливості керування волонтерськими 

програмами. 

8. Управління персоналом та соціальними процесами в недержаному 

секторі в соціальній сфері. Прийняття рішень в неурядових організаціях 

соціальної сфери. 

9.  Особливості залучення коштів недержавними організаціями 

10.Розвиток соціального партнерства в Україні. 

Змістовий модуль 4. Зарубіжний досвід розвитку неурядових 

організацій  в соціальній сфері 

11.Еволюція розвитку недержавного сектору в соціальній сфері в 

зарубіжних країнах. Сучасний стан функціонування неурядових 



організацій в соціальній сфері в зарубіжних країнах та використання 

закордонного досвіду в Україні. 

Разом годин: 90 
 

 

Зміст  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«Недержавний сектор в соціальній сфері» 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни 

Тема 1. Сутність поняття “соціальна сфера”. Соціальна сфера в Україні. 

1. Cутність поняття “соціальна сфера”. Соціальна сфера в Україні та її складові. 

2.  Сутність понять “соціальне забезпечення”, “соціальний захист”.  

3. Виникнення та розвиток системи соціального забезпечення населення в 

європейських країнах.  

4. Еволюція розвитку системи соціального захисту населення в Україні.  

5. Основні принципи соціального забезпечення. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність та зміст поняття “соціальна сфера”. 

2. Які галузі належать до соціальної сфери? 

3. Розкрийте сутність поняття “соціальне забезпечення”. 

4. Що таке соціальний захист населення? 

5. Покажіть витоки соціального захисту населення в зарубіжних країнах. 

6. У якій країні вперше була створена державна система соціального захисту? 

7. Охарактеризуйте сучасний стан державної соціальної політики в Україні. 

8. Яким чином здійснюється соціальний захист населення України? 

9. Назвіть основні принципи соціального забезпечення. 

10.  Охарактеризуйте сучасний стан соціального захисту населення в державах 

ЄС. 

 



Теми рефератів: 

1. Розвиток соціальної сфери в сучасній Україні. 

2. Система соціального забезпечення та соціальної підтримки в Україні. 

3. Сутність та основні складові соціальної сфери в Україні. 

4. Сучасний стан державної соціальної політики в Україні. 

5. Регіональні особливості державної соціальної політики в країнах ЄС. 

6. Регіональні особливості соціальної політики держави в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Соціальне забезпечення (соціальний захист) — це:  

а) система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення 

населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, 

безробіття, нещасний випадок на виробництві та ін.);  

б) система управління соціальними ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або 

запобігання їх дії на процес розширеного відтворення населення. Як соціально-

економічна категорія соціальне забезпечення є відносинами щодо перерозподілу 

національного доходу з метою забезпечення встановлених соціальних стандартів життя 

для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Соціальна політика — це: 

а) система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення 

населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, 

безробіття, нещасний випадок на виробництві та ін.);  

б)  система заходів з матеріального забезпечення за рахунок державного та місцевого 

бюджетів та інших джерел фінансування громадян, які не набули з різних причин 

юридичного права на пенсії та інші види допомог, але потребують соціальної допомоги і 

не можуть самостійно вийти із скрутного становища; 

в) система управління соціальними ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або 

запобігання їх дії на процес розширеного відтворення населення. Як соціально-



економічна категорія соціальне забезпечення є відносинами щодо перерозподілу 

національного доходу з метою забезпечення встановлених соціальних стандартів життя 

для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків; 

г)  комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, 

задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, 

територіальних громад. Це також діяльність держави щодо створення та регулювання 

соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів 

суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, 

забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні; 

система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою 

узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Соціальна сфера - це: 

а) заклади соціального забезпечення та соціальної підтримки населення; 

б) сукупність галузей і видів діяльності, підприємств, фірм, закладів та установ, 

які мають забезпечити задоволення потреб людей у матеріальних благах, 

послугах, відтворенні роду, створити умови для співіснування і співпраці людей у 

суспільстві згідно з відпрацьованими законами і правилами з метою створення 

мегаполісів, розвитку масових комунікацій, зміцнення держави; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Соціальна підтримка -це:  

а) система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення 

населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, 

безробіття, нещасний випадок на виробництві та ін.); 

б) відносини щодо перерозподілу національного доходу з метою забезпечення 



встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних 

ризиків; 

в)  це система заходів з матеріального забезпечення за рахунок державного та місцевого 

бюджетів та інших джерел фінансування громадян, які не набули з різних причин 

юридичного права на пенсії та інші види допомог, але потребують соціальної допомоги і 

не можуть самостійно вийти із скрутного становища; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Вперше соціальне законодавство на державному рівні було прийнято в: 

а) Німеччині; 

б) Італії; 

в) Франції; 

г) Великій Британії; 

ґ) Австро-Угорщині. 

 Література [4; 5; 7; 10; 13; 18; 20; 23; 30; 34]  

Тема 2. Поняття “недержаний сектор”. Недержавний сектор (неурядові 

організації) в соціальній сфері. 

1. Сутність понять “недержавний сектор”, “третій сектор”, “громадська 

організація”, “неурядова організація”.  

2. Основні напрямки діяльності неурядових організацій в Україні.  

3. Напрямки та перспективи розвитку громадського сектору в Україні.  

4. Напрямки соціальної роботи неурядових організацій.  

5. Особливості співпраці неурядових організацій з органами влади.  

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття “недержавний сектор”. 

2. Дайте визначення поняття “неурядова організація”. 



3. Що таке громадська організація? 

4. Розкрийте характерні особливості співпраці неурядових організацій с органами 

місцевого самоврядування. 

5. Яким чином здійснюється співпраця неурядових організацій з органами 

місцевого самоврядування в соціальній сфері? 

6. Проаналізуйте зарубіжний досвід співпраці недержавного сектору з органами 

державної влади в соціальній сфері? 

7. Яким чином громадські організації допомагають вирішувати питання 

соціального характеру? 

8. Розкрийте роль благодійних організацій в соціальній сфері? 

9. Чи вирішують релігійні організації в Україні питання соціального характеру? 

10. Охарактеризуйте роль волоньерських організацій в соціальній сфері. 

Теми рефератів: 

1. Недержавний сектор (неурядові організації) в соціальній сфері. 

2. Сутність понять “недержавний сектор”, “третій сектор”. 

3. Напрямки соціальної роботи недержавних організацій на території України: 

регіональний вимір. 

4. Співпраця неурядових організацій з органами державної влади в соціальній 

сфері. 

5. Особливості співпраці неурядових організацій з органами місцевого 

самоврядування України в соціальній сфері. 

6. Основні напрямки соціальної роботи неурядових організацій в Україні та в 

державах ЄС: порівняльна характеристиика. 

Тестові завдання: 

І. Недержавний сектор — це:  

а) легальне підприємство чи організація, створені окремо від держави; 

б) 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; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До недержавного сектора належать:  

а) благодійні організації; 

б) громадські організації; 

в) районні управління з соціального захисту населення; 

г) релігійні організації; 

ґ) волонтерські організації. 

ІІІ. Волонтерська організація — це:  

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) легальне підприємство чи організація, створені окремо від держави; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Громадська організація — це:   

а) легальне підприємство чи організація, створені окремо від держави; 

б) 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; 

в) об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів 

(культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, 

професійних, соціальних тощо);  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 



е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Благодійна організація — це: 

а) легальне підприємство чи організація, створені окремо від держави; 

б) 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; 

в) юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають 

благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. Громадське об'єднання — це: 

а) легальне підприємство чи організація, створені окремо від держави; 

б) 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; 

в) добровільне об'єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів;  

г) об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів 

(культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, 

професійних, соціальних тощо);  

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 



е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає.  

VІІ. Громадська спілка - це: 

а) добровільне об'єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів;  

б) об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами 

(учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає 

Література [1; 5; 7; 12-14; 18; 20; 21; 27] 

 Тема 3. Правове регулювання діяльності недержавних організацій в 

соціальній сфері 

1. Основні правові форми та засади діяльності громадських організацій. 

2. Нормативно-правові акти з діяльності недержавних організацій в соціальній 

сфері.  

3. Принципи визначення статутної діяльності.  

4. Порядок реєстрації громадських організацій.  

5. Формування та функції органів управління.  

6. Форми звітування органів управління.  

7. Регулювання фінансової діяльності громадських організацій.  

8. Регулювання надання соціальних послуг неурядовими організаціями: реалії та 

перспективи. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні нормативно-правові акти з регулювання діяльності громадських 

організацій. 

2. Коли було прийнято Закон України “Про соціальні послуги”? 

3. Охарактеризуйте особливості правового регулювання надання соціальних 

послуг населенню з боку громадських організацій. 



4. Коли було прийнято Цивільний кодекс України? 

5. Які нормативно-правові акти регулюють діяльність волонтерського руху в 

Україні? 

6. Опишіть порядок реєстрації громадських організацій. 

Теми рефератів: 

1. Правове регулювання діяльності недержавних організацій в соціальній сфері. 

2. Недержавний сектор та Цивільний кодекс України.  

3. Правове регулювання діяльності благодійних організацій в Україні. 

4. Правове регулювання діяльності недержавних організацій в соціальній сфері на 

регіональному та місцевому рівнях. Локальні нормативно-правові акти. 

5. Правове регулювання фінансової діяльності громадських організацій. 

Тестові завдання: 

І. Громадські організації в Україні реєструються: 

а) місцевими державними адміністраціями; 

б) місцевими управлінннями юстиції; 

в) місцевими радами; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Закон України “Про соціальні послуги” було прийнято в:  

а) 2001 р.; 

б) 2002 р.; 

в) 2005 р.; 

г) 2003 р. 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Закон України “Про громадські об'єднання” був прийнятий в:  

а) 2011 р.; 



б) 2012 р.; 

в) 2013 р.; 

г) 2014 р.; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІV. Цивільний кодекс України був прийнятий в:  

а) 2002 р.; 

б) 2006 р.; 

в) 2005 р.; 

г) 2008 р.; 

ґ) правильних відповідей немає. 

V. Який нормативно-правовий акт регулює повноваження виконавчих органів 

рад в мсфері соціального захисту населення?  

а) Закон України “Про соціальні послуги; 

б) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 

в) Закон України “Про місцеві державні адмінстрації; 

г) Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”; 

ґ) Закон України “Про державну службу”. 

Література [4-7; 12; 14; 18; 28; 30] 

 Змістовий модуль 2. Історія розвитку недержавних організацій в соціальній 

сфері 

    Тема 4.  Історія формування соціальної сфери в Україні 

1. Початок формування елементів соціального захисту населення в добу Київської 

Русі. Роль держави в соціальній підтримці населення.  

2. Соціальна політика в Україні в Литовсько-Польську. 

3. Соціальна політика держави в Козацьку добу.  

4. Розвиток соціальної сфери на українських землях в складі Російської та 

Австрійської (Австро-Угорської) імперій наприкінці XVIII — на початку ХХ ст. 

5. Соціальна політика українських урядів під час революції 1917-1920 рр. 

6.  Соціальний захист населення України в Радянську добу.                                          



Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином територіальна громада впливала на підтримку соціально 

незахищених членів в добу Київської Русі? 

2. Чи була розвинена соціальна сфера на українських землях в добу Речі 

Посполитої (1569-1648)? 

3. Яким чином розвивалася соціальна сфера в Україні в Козацьку добу. 

4. Які органи влади займалися розвитком соціальної сфері в Наддніпрянській 

Україні на рубежі ХІХ — ХХ ст.? 

5. Чи була розвинена соціальна сфера на українських землях у складі Австро-

Угорщини? 

6. Проаналізуйте роль церкви в соціальному захисті населення в історії України. 

7. Охарактеризуйте роль кооперативного руху в історії України в розвитку 

соціальної сфери. 

8. Як функціонувала система соціального захисту населення в дореволюційній 

Україні? 

9. Які органи влади займалися розвитком соціальної сфери в Україні в Радянську 

добу? 

10. Охарактеризуйте розвиток соціальної сфери в Україні в період “Горбачовської 

перебудови”. 

Теми рефератів: 

1. Історія формування соціальної сфери в Україні. 

2. Історія розвитку недержавних організацій в соціальній сфері. 

3. Роль церкви в соціальному захисті населення України. 

4. Соціальна політика гетьмана І. Мазепи. 

5. Соціальна політика в Російській імперії на рубежі ХІХ — ХХ ст. 

6. Соціальний захист населення України в 50-80-х рр. ХХ ст. 

Тестові завдання:   

І. Соціальною підтримкою сільського населення Київської Русі займалася 

сільська громада, що мала назву:  



а) община; 

б) верв; 

в) віче; 

г) громада; 

ґ) війтівство. 

ІІ. Магдебурзьке право в містах України передбачало:  

а) самоврядування міст; 

б) власну господарську діяльність та фінансову систему; 

в) захист міщан від світських та духовних землевласників, а також державної влади; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Соціальним захистом населення в Наддніпрянській Україні на рубежі 

ХІХ — ХХ ст. займалися:  

а) сільські громади; 

б) земства та міські думи; 

в) кооперативи;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Соціальним захистом населення в містах Наддніпрянської України на рубежі 

ХІХ — ХХ ст. займалися: 

а) міські думи; 

б) міські управи; 

в) земства; 



г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. У розвитку соціальної сфери в Україні в Радянську добу брали участь: 

а) Ради народних депутатів різних рівнів; 

б) виконавчі комітети рад; 

в) громадські організації; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. Система соціального забезпечення та соціальної підтримки населення України 

в Радянську добу включала: 

а) соціальний захист; 

б) соціальну підтримку; 

в) пенсійне забезпечення; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІІ. Основними формами соціального забезпечення та соціальної підтримки 

населення на сучасному етапі розвитку України є: 

а) соціальний захист; 

б) соціальна підтримка; 

в) пенсійне забезпечення; 



г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [8; 9; 11; 12; 33] 

   Тема 5.  Еволюція розвитку недержавних організацій в соціальній сфері 

1. Розвиток громадських організацій в Україні в добу Київської Русі та в 

Литовсько-Польський період.                                           

2. Магдебурзьке право в Україні в XIV – XVIII ст. та  його роль в формуванні 

інститутів міського самоврядування і захисті соціальних інтересів міських 

громад.  

3. Роль українського козацтва у формуванні соціальної політики в добу Речі 

Посполитої.  Організації цехових ремісників в Україні.  

4. Благодійна та меценатська діяльність в Україні в добу Гетьманщини. 

5. Недержавний сектор в соціальній сфері в Україні в ХІХ — на початку ХХ 

ст.  

6. Діяльність українських громад в Наддніпрянській Україні. Кооперативний 

рух в Україні.  

7. Діяльність громадських організацій в Україні в період революції 1917-1920 

рр.  

8. Недержавний сектор в соціальній сфері в Україні в Радянську добу.    

9. Створення політичних партій та громадських організацій в Україні в період 

перебудови.  

10. Партійно-громадське будівництво в Україні в роки незалежності.  

11. Відродження молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х — в 90-ті рр. ХХ 

ст. 

12. Відновлення благодійної та меценатської діяльності в Україні в роки 

незалежності.                                               



Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте роль церкви в соціальному захисті населення в добу Київської 

Русі. 

2. Висвітліть основні напрямки діяльності православних братств в Україні. 

3. Хто займався меценатською діяльністю в Україні в Литовсько-Польську добу? 

4. Розкрийте роль І. Мазепи в підтримці української культури. 

5. Охарактеризуйте політику російського уряду по відношенню до неурядових 

організацій Наддніпрянської України на початку ХХ ст. 

6. Яку політику проводив уряд гетьмана П. Скоропадського по відношенню до 

неурядових організацій? 

7. Яким чином розвивалися громадські організації в Західній Україні в 

міжвоєнний період (20-30-ті рр. ХХ ст.)? 

8. Яку політику проводив нацистський окупаційний режим в Україні по 

відношенню до громадських об'єднань? 

9. Чи існували в Українській РСР громадські організації в соціальній сфері 

некомуністичного спрямування? 

10. Назвіть громадську організацію, яка була створена першою в Україні в період 

“перебудови”. 

11. Коли були створені перші молодіжні організації? 

12. Висвітліть процес відродження неурядових організацій в соціальній сфері на 

сучасному етапі розвитку України. 

Теми рефератів: 

1. Еволюція розвитку недержавних організацій в соціальній сфері. 

2. Становлення та розвиток недержавного сектору в соціальній сфері в Україні в 

новітню добу. 

3. Розвиток громадських та благодійних організацій в Україні в Литовсько-

Польську добу. 

4. Органи міського самоврядування в добу Гетьманщини та їх роль в розвитку 

соціальної сфери. 



5. Становлення та розвиток громадівського руху в Наддніпрянській Україні в 

другій половині ХІХ ст. 

6. Розвиток громадських організацій в Україні в період “перебудови”. 

7. Поява та розвиток волонтерства в Україні в новітню добу. 

Тестові завдання:   

І. У добу Київської Русі соціальним захистом населення займалася: 

а) верв; 

б) церква; 

в) держава; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. В Литовсько-Польську добу до неурядових 

організацій належали:  

а) братства; 

б) магістрати; 

в) козацькі громади; 

г) воєводські адміністрації; 

ґ) церква; 

д) сільські громади. 

ІІІ. До недержавного сектора в соціальній сфері в Наддніпрянській Україні 

на рубежі ХІХ — ХХ ст. належали:  

а) земства; 

б) міські думи; 

в) українські громади; 

г) губернські правління; 

ґ) місцеві представництва загальноімперських міністерств;  



д) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” і “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІV. Недержавний сектор в соціальній сфері в радянську добу був представлений:  

а) партійними осередками та Комсомолом; 

б) колгоспами та радгоспами; 

в) профспілками; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Культурну роботу серед  населення Західної України в міжвоєнний період 

проводили:  

а) кооперативи; 

б) місцеві осередки греко-католицької церкви; 

в) місцеві осередки Товариства “Просвіта”; 

г) органи місцевого самоврядування. 

VІ. У радянську добу до громадських об'єднань в Україні, які займалися 

соціальною сферою, належали:  

а) кооперативи; 

б) місцеві ради; 

в) республіканські осередки комуністичної партії та комсомолу; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 



VІІ. Основними формами недержавних організацій в соціальній сфері на 

сучасному етапі розвитку України є:  

а) благодійні організації; 

б) волонтерські організації; 

в) райдержадміністрації; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

   Література [4-9; 11; 12; 33] 

 Змістовий модуль 3. Особливості діяльності неурядових організацій в 

соціальній сфері 

 Тема 6. Розвиток благодійництва та меценатства в Україні 

1. Сутність понять “благодійництво”, “благодійна організація”.  

2. Поява та розвиток благодійництва в Україні. Відмінність між благодійництвом 

та меценатством.  

3. Благодійні юридичні особи: поняття, порядок створення та припинення 

діяльності.  

4. Порядок створення та державної реєстрації благодійних товариств і установ. 

5. Підстави та порядок припинення діяльності благодійних товариств і установ. 

6. Майнова основа благодійництва. Реалізація права власності благодійними 

товариствами і установами. 

7. Сутність поняття “меценатство”. Еволюція меценатської діяльності в Україні. 

8. Особливості фінансування соціально-культурної сфери з боку меценатів. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття «благодійництво». 

2. Яким чином створюються благодійні організації в Україні? 

3. Коли вперше в Україні з'явилося благодійництво? 



4. Які нормативно-правові акти регулюють благодійну діяльність в Україні? 

5. Вкажіть основні джерела фінансування благодійних організацій. 

6. Висвітліть основні напрямки діяльності благодійних організацій в Україні. 

7. Які організації займаються благодійною діяльністю в сучасній Україні? 

8. Що таке меценатство? 

9. Чим меценатство відрізняється від благодійної діяльності? 

10. Коли з'явилися перші меценати в Україні? 

11. Яка роль належить гетьманові І. Мазепі в підтримці української культури? 

12. Назвіть основних меценатів у Наддніпрянській Україні на рубежі ХІХ — ХХ 

ст. 

Теми рефератів: 

1. Розвиток благодійництва в Україні. 

2. Правове регулювання благодійної діяльності в Україні. 

3. Майнова основа благодійництва. 

4. Меценатська діяльність в Україні. 

5. Основні напрямки роботи меценатів в Україні.  

6. Еволюція меценатської діяльності в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Меценатська діяльність — це: 

а) добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим 

Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також 

сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за 

дорученням бенефіціара;  

б) благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, 

визначеному цим Законом та іншими законами України.  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Благодійна діяльність — це:  



а) добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим 

Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також 

сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за 

дорученням бенефіціара;  

б) благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, 

визначеному цим Законом та іншими законами України.  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Благодійна організація — це: 

а) легальне підприємство чи організація, створені окремо від держави; 

б) 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; 

в) юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають 

благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. До основних сфер благодійної діяльності 

належать:  

а) освіта; 

б) охорона здоров'я; 

в) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 

г) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, 

допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних 



випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

ґ) державне управління; 

д) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 

е) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання 

бідності; 

є) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 

ж) наука і наукові дослідження; 

з) спорт і фізична культура; 

и) права людини і громадянина та основоположні свободи; 

і) розвиток територіальних громад; 

ї) розвиток міжнародної співпраці України; 

к) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих 

регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 

л) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в 

Україні; 

м) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту 

населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. До основних видів благодійної діяльності 

належать: 

а) організація неприбуткових підприємств; 

б) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також 

безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; 

в) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав 

на майно і майнові права; 

г)  безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 

ґ) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 

д) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про 



благодійну діяльність; 

е) публічний збір благодійних пожертв; 

є) управління благодійними ендавментами; 

ж) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для 

благодійної діяльності; 

з) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших 

благодійних заходів, не заборонених законом. 

Література [4; 5; 7; 12; 14; 17] 

 Тема 7. Волонтерський рух в Україні. Особливості керування 

волонтерськими програмами. 

1. Сутність волонтерства. Поява волонтерства в сучасній Україні.  

2. Нормативно-правова база волонтерської діяльності в Україні.  

3. Основні напрямки волонтерської підготовки (роботи).  

4. Шляхи залучення волонтерів до соціальної діяльності.  

5. Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері. 

6. Практичний аспект підготовки і організації діяльності волонтерів та 

добровільних помічників. 

7. Поняття та види волонтерських програм.   

8. Волонтерські посади, розробка посадових обов’язків.  

9. Методи та принципи залучення волонтерів. Проведення співбесіди. Орієнтація 

та навчання.  

10. Мотивація волонтерів. Визнання та винагородження.  

11. Волонтеські програми та заходи волонтерських організацій з підтримки 

учасників АТО.  

12. Волонтерські програми з підтримки біженців із зони АТО. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття волонтерство. 

2. Опишіть процес становлення та розвитку волонтерського руху в Україні. 

3. Назвіть основні шляхи залучення волонтерів до соціальної роботи. 



4. Що таке волонтерська програма? 

5. Яким чином здійснюється розробка волонтерської програми? 

6. Хто здійснює керівництво волонтерськими програмами? 

7. Покажіть роль волонтерських організацій в матеріальному забезпеченні бійців 

АТО. 

8. Яким чином здійснюється контроль волонтерської діяльності? 

9. Що таке оцінка волонтерської діяльності? 

10. Які Ви знаєте основні волонтерські посади? 

11. Охарактеризуйте роль волонтерських організацій з підтримки біженців із зони 

АТО. 

12. Яким чином здійснюється мотивація волонтерів? 

Теми рефератів: 

1. Волонтерський рух в Україні. 

2. Еволюція розвитку волонтерства в Україні. 

3.  Волонтерство як феномен цивілізованого суспільства. 

4. Розробка волонтерської програми: оцінка потреб, роль координатора та 

персоналу. 

5. Особливості керування волонтерськими програмами. 

6. Роль волонтерських організацій в матеріальному забезпеченні бійців АТО. 

Тестові завдання: 

І. Волонтерство як явище виникло в Україні в: 

а) першій половині ХХ ст. 

б) на рубежі ХІХ — ХХ ст. 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. волонтерську діяльність в Україні з перерахованих нормативно-правових 

актів регулюють такі: 

а) Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”; 

б) Закон України “Про об’єднання громадян”; 



в) Закон України “Про соціальні послуги”; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Волонтерський рух вперше виник у такій країні: 

а) США; 

б) Великобританія; 

в) Франція; 

г) Німеччина; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІV. Волонтер — це: 

а) фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та 

вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер; 

б) соціальний працівник — професійно підготовлений фахівець, що має необхідну 

кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

V.Волонтерськими організаціями згідно з українським законодавством 

надаються такі види соціальних послуг: 

а) соціально-побутові послуги — забезпечення продуктами харчування, м’яким та 

твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами 

малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря 

придбання та доставка медикаментів; психологічні послуги — надання 

консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим 

соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на 

вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її 

психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад; 



соціально-економічні послуги — задоволення матеріальних інтересів і потреб 

осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі 

надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді 

одноразових компенсацій; 

б) соціально-педагогічні послуги — виявлення та сприяння розвитку різнобічних 

інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, 

дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також 

залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, 

заінтересованих осіб; 

в) соціально-медичні послуги — консультації щодо запобігання виникненню та 

розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона 

її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, 

працетерапія; юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного 

законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу и 

реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій 

щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист 

прав та інтересів особи тощо); 

г) послуги з працевлаштування — пошук підходящої роботи, сприяння у 

працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи; послуги 

з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями — 

комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на 

створення сприятливих умов для реалізації права на професійну орієнтацію та 

підготовку; 

ґ) усі відповіді правильні; 

д) правильних відповідей немає. 

Література [2; 5; 7; 14; 22; 31] 

 Тема 8. Управління персоналом та соціальними процесами в недержаному 



секторі в соціальній сфері. Прийняття рішень в неурядових організаціях 

соціальної сфери. 

1. Управління персоналом в недержавних організаціях соціальної сфери. 

2. Особливості управління персоналом на підприємствах та організаціях 

соціальної сфери недержавної форми власності.  

3. Кадрове забезпечення соціальної роботи.  

4. Сутність управління соціальними процесами.  

5. Управління процесами зайнятості.  

6. Управління процесами міграції з боку недержавних організацій.  

7. Рішення як об’єднуючий процес в управлінні соціальною роботою,  його 

зв’язок з основними функціями управління.  

8. Види рішень у стратегічному управлінні й особливості їх використання в 

громадських організаціях.  

9. Характеристики рішень в управлінні соціальною роботою.  

10. Фактори, що впливають на прийняття рішень у соціальній сфері.                                                  

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття «управління персоналом». 

2. Яким чином здійснюється управління персоналом в недержавних організаціях 

соціальної сфери? 

3. Які структури здійснюють управління соціальними процесами? 

4. Які існують основні форми соціальної роботи?  

5. Які фактори впливають на прийняття рішень в управлінні соціальною сферою? 

6. Виділіть основні етапи процесу прийняття рішень в соціальній роботі. 

7. Які існують обмеження щодо прийняття рішень в соціальній сфері? 

8. Які фактори впливають на прийняття рішень в соціальній сфері?  

Теми рефератів: 

1. Управління персоналом в недержаному секторі в соціальній сфері.  

2. Управління соціальними процесами в недержаному секторі в соціальній сфері.  

3. Прийняття рішень в неурядових організаціях соціальної сфери. 



4. Фактори ризику в соціальному управлінні.  

5. Етапи процесу прийняття рішень у соціальній сфері. 

6. Моделі та методи прийняття рішень в управлінні соціальною роботою. 

Тестові завдання: 

І. Управління соціальними процесами — це: 

а) це вплив на суспільство з метою його впорядкування, збереження якісної 

специфіки, вдосконалення і розвитку; 

б) властивість будь-якого суспільства витікає з його системної природи, 

суспільного характеру праці, необхідності спілкування людей в процесі праці і 

життя, обміну продуктами їхнього матеріального і духовного життя; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Управління персоналом — це: 

а)систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного 

використання персоналу;  

б) діяльність, що спрямована на досягнення найефективнішого використання 

працівників для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей. Перші, 

традиційно, пов'язуються з забезпеченням ефективності підприємства. Причому 

ефективність іноді розуміється у вузькому значенні — як отримання 

максимального прибутку;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Управління персоналом в соціальній сфері — це: 

а)систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного 

використання персоналу;  

б) діяльність, що спрямована на досягнення найефективнішого використання 

працівників для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей. Перші, 

традиційно, пов'язуються з забезпеченням ефективності підприємства. Причому 

ефективність іноді розуміється у вузькому значенні — як отримання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


максимального прибутку;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Управління персоналом в соціальній сфері:  

а) більше розвивається на практиці;(як практична діяльність); 

б) є індивідуально зорієнтованим на працівника, як особистість і надає послуги по 

задоволенню потреби; 

в)  зорієнтований на майбутнє.(вписується у стратегію організації); 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V.  Кадровий менеджмент в соціальній сфері:  

а) більше розвивається на практиці;(як практична діяльність); 

б) є індивідуально зорієнтованим на працівника, як особистість і надає послуги по 

задоволенню потреби; 

в)  зорієнтований на майбутнє.(вписується у стратегію організації); 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. Соціальне управління — це: 

а) це вплив на суспільство з метою його впорядкування, збереження якісної 

специфіки, вдосконалення і розвитку; 

б) властивість будь-якого суспільства витікає з його системної природи, 

суспільного характеру праці, необхідності спілкування людей в процесі праці і 

життя, обміну продуктами їхнього матеріального і духовного життя; 



в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

 Література [7; 10; 13; 14; 18; 19; 21; 26-30; 34]  

Тема 9. Особливості залучення коштів недержавними організаціями 

1. Сутність поняття “фандрейзинг” (залучення коштів).  

2. Особливості залучення коштів неурядовими організаціями та благодійними 

фондами на розвиток соціальної сфери.  

3. Принципи фінансової стабільності недержавних організацій.  

4. Аналіз та планування у фандрейзингу. Чинники ефективного фандрейзингу. 

5. Формування бази даних потенційних благодійників або спонсорів. Формування 

бази даних потенційних благодійників або спонсорів.  

6. Методи ефективного фандрейзингу: аналіз прикладів. Форми соціального 

інвестування.  

7. Звітування про використання коштів благодійника або спонсора.            

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття «фандрейзинг». 

2. Яким чином неурядові організації залучають кошти на фінансування соціальних 

програм? 

3. Що таке соціально орієнтований бізнес? 

4. Схарактеризуйте соціальне підґрунтя фандрейзингу. 

5. Визначте мотивацію благодійників. 

6. Схарактеризуйте мотивації спонсора. 

7. Які етичні засади фандрейзингу ви знаєте? 

8. У чому полягає планування фандрейзингової кампанії? 

9. Які є переваги та недоліки форм фандрейзингової кампанії? 

10. У чому полягають правила організації благодійних акцій на вулиці? 

11. Визначте документацію, що потребується для організації фандрейзингової 

акції на вулиці або у приміщенні. 

12. Висвітліть інформацію, що потребується для переговорів з потенційним 



благодійником або спонсором. 

Теми рефератів: 

1. Особливості залучення коштів недержавними організаціями.  

2. Причини фінансової нестабільності недержавних організацій.  

3. Формування бази даних потенційних благодійників або спонсорів. 

4. Форми ефективного фандрейзингу: аналіз прикладів. 

5. Мотивування спонсорів і благодійників у фандрейзингу. 

6. Напрями та перспективи формування соціально орієнтованого бізнесу в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Фандрейзинг — це: 

а) мистецтво залучення коштів неурядовими організаціями для фінансування 

соціальних проектів; 

б) комплекс заходів, включаючи набір спеціальних технологій, методик і засобів, 

спрямований на пошук фінансування, необхідного для забезпечення діяльності 

організації, включаючи реалізацію неприбуткових проектів; 

в) пошук спонсорів неурядовими організаціями з метою залучення коштів для 

власного фінансування та реалізації неприбуткових проектів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) усі відповіді правильні. 

ІІ. Послідовний фандрейзинг — це: 

а) процес створення позитивної рушійної сили організації з метою забезпечення, 

насамперед, великих пожертв перед переходом до малих пожертв; 

б) комплекс заходів, включаючи набір спеціальних технологій, методик і засобів, 

спрямований на пошук фінансування, необхідного для забезпечення діяльності 

організації, включаючи реалізацію неприбуткових проектів; 

в) мистецтво залучення коштів неурядовими організаціями для фінансування 

соціальних проектів; 

г) усі відповіді правильні; 

д) правильних відповідей немає. 



ІІІ.Найефективнішим залучення коштів може бути для громадських 

організацій шляхом: 

а) діяльності волонтерів; 

б) особистого спілкування; 

в) інвестиційної діяльності; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильних відповідей немає. 

ІV. У фандрейзингу існує така кількість принципів: 

а) 5; 

б) 7; 

в) 9; 

г) 8. 

V. В Україні громадські організації почали застосовувати фандрейзин:  

а) на початку 90-х рр. ХХ ст. 

б) у 90-ті рр. ХХ ст. 

в) на початку ХХІ ст.; 

г) правильних відповідей немає. 

Література [3-5; 7; 14; 16; 25; 27; 34] 
 

Тема 10. Розвиток соціального партнерства в Україні        

1.  Сутність поняття “соціальне партнерство”.  

2. Роль неурядових організацій у вирішенні соціальних проблем та ефективного 

регулювання соціальної політики територіальних громад.  

3. Форми участі громадськості у прийнятті управлінських рішень.  

4. Напрям розвитку місцевих ресурсів.  

5. Соціальне партнерство в Україні. 

6. Перспективні моделі фінансування соціальних проектів з місцевого бюджету. 

7. Правила залучення коштів з державного або місцевого бюджетів для надання 

платних соціальних послуг.                   



Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття «соціальне партнерство». 

2. Проаналізуйте особливості соціального партнерства в Україні. 

3. Яким чином здійснюється соціальне партнерство в Україні? 

4. Назвіть основні форми участі громадськості в прийнятті управлінських рішень. 

5. Схарактеризуйте громадські ради як механізм урядування. 

6. Які форми участі громадськості у прийнятті управлінських рішень ви знаєте 

7. Висвітліть процедурні особливості місцевих ініціатив. 

8. Визначте особливості організації та проведення громадських слухань. 

9. Виокремте наявні форми залучення коштів з місцевого та державного 

бюджетів для надання соціальних послуг. 

10. Соціально орієнтований бізнес — що це?  

Теми рефератів: 

1. Розвиток соціального партнерства в Україні. 

2. Правила залучення коштів з державного або місцевого бюджетів для надання 

платних соціальних послуг. 

3. Моделі фінансування соціальних проектів з державного бюджету. 

4. Дієві неурядові організації як фактор вирішення соціальних проблем та 

ефективного регулювання соціальної політики територіальних громад в Україні. 

5. Соціальне партнерство в Україні: реалії та перспективи розвитку. 

6. Розвиток соціального партнерства за кордоном. 

7. Перспективні моделі фінансування соціальних проектів з місцевого або 

державного бюджетів в Україні. 

8. Моделі фінансування соціальних проектів за кордоном. 

Тестові завдання: 

І. Соціальне партнерство — це: 

а) система соціально-трудових відносин, що забезпечують оптимальний баланс та 

реалізацію основних інтересів різних соціальних груп; 

б) комплекс заходів організаційно-правового характеру, які спрямовані на 



вирішення соціальної проблеми у межах окремої адміністративно-територіальної 

одиниці, який здійснюється некомерційними організаціями за рахунок коштів 

бюджету та інших джерел на основі соціального контракту з органами державної 

влади чи місцевого самоврядування; 

в) принципи і види соціальної діяльності, що спрямовують і регулюють відносини 

між індивідами групами, громадами, соціальними інститутами; детермінують 

розподіл ресурсів та рівень благополуччя членів соціуму; 

г) свідома, доцільна діяльність людей, спрямована на задоволення їхніх потреб, 

здійснення економічних і соціальних інтересів, до зміни соціальних та 

економічних умов життя. 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Предметом соціального партнерства є: 

а) надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах на основі перевірки 

потреб або засобів для існування; 

б) забезпечення інтересів учасників соціально-трудових відносин, вироблення та 

проведення узгодженої соціально-економічної та соціально-трудової політики; 

в) політика в соціально-трудовій сфері та регулювання трудових стосунків між 

сторонами; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Під час соціального партнерства надаються наступні види послуги: 

а)соціально-побутові послуги, психологічні послуги, соціально-педагогічні 

послуги; 



б) соціально-медичні послуги, соціально-економічні послуги, юридичні послуги; 

в) послуги з працевлаштування, послуги з професійної реабілітації осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, інформаційні послуги; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Соціальне партнерство реалізується на:  

а) національно рівні; 

б) регіональному рівні; 

в) територіальному рівні; 

г) локальному рівні; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “б” і “в”; 

е) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні” 

ж) правильних відповідей немає. 

V. Метою соціального партнерства в соціальній сфері є:  

а) соціальний захист найманих працівників; 

б) встановлення діалогу між роботодавцем та найманим працівником; 

в) уникнення соціальних конфліктів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні” 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. На підприємствах та в організаціях соціальне партнерство між 

роботодавцями та робітниками забезпечується шляхом: 



а) укладення колективної угоди; 

б) усних домовленостей; 

в) усних домовленостей та укладення колективної угоди; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні” 

є) правильних відповідей немає. 

Література [1; 3; 10; 18; 21; 24; 28-30; 34]  
 

 Змістовий модуль 4. Зарубіжний досвід розвитку неурядових організацій  

в соціальній сфері       

 Тема 11. Еволюція розвитку недержавного сектору в соціальній сфері в 

зарубіжних країнах. Сучасний стан функціонування неурядових організацій в 

соціальній сфері в зарубіжних країнах та використання закордонного досвіду 

в Україні. 

1. Витоки формування недержавних організацій в соціальній сфері в зарубіжних 

країнах.  

2. Цехові організації, купецькі гільдії та самоврядні громади в Середньовічній 

Європі. Роль релігійних інституцій в соціальному захисті населення.  

3. Поява та розвиток неурядових організацій в зарубіжних країнах.  

4. Розвиток недержавного сектору в соціальній сфері в ХХ — на початку ХХІ ст. 

5. Правове регулювання діяльності громадських організацій в зарубіжних країнах.                                     

6.Сучасний стан розвитку неурядових організацій в зарубіжних країнах. 

7.Недержавні організації в США. Розвиток третього сектору в країнах ЄС. 

8.Недержавний сектор в постсоціалістичних країнах Центральної та Південно-

Східної Європи.  

9. Становлення та розвиток неурядових організацій в країнах СНД. 

10. Основні джерела фінансування неурядових організацій в Україні та за 



кордоном: порівняльна характеристика.  

11. Зарубіжний досвід управління персоналом в соціальній сфері.  

12. Дієві неурядові організації як фактор вирішення соціальних проблем та 

ефективного регулювання соціальної політики територіальних громад: 

український та міжнародний досвід.  

13. Соціальне партнерство за кордоном: реалії та перспективи.  

14. Фінансування соціальних проектів з місцевого або державного бюджетів: 

міжнародний досвід. 

Питання для самоконтролю: 

1. Коли вперше з’явилися недержавні організації в соціальній сфері в 

європейських країнах? 

2. Яким чином розвивалася соціальна сфера в Стародавній Індії? 

3. Яку роль відігравали середньовічні цехи в соціальному захисті своїх членів? 

4. Проаналізуйте роль католицької церкви в соціальному захисті населення 

Середньовічної Європи. 

5. Коли і де вперше виникла державна система соціального забезпечення та 

соціальної підтримки населення? 

6. Яким чином здійснюється правове регулювання громадських організацій в 

зарубіжних країнах? 

7. Коли і де вперше з'явилися організації недержавного сектору. 

8. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку неурядових організацій в зарубіжних 

країнах.  

9. Проаналізуйте стан розвитку третього сектору в країнах колишньої Югославії. 

10. Покажіть масштаби розвитку громадських організацій в США. 

11. Яким чином здійснюється соціальне партнерство за кордоном? 

12. Чи можливе використання зарубіжного досвіду в Україні для вирішення 

соціальних проблем та ефективного регулювання соціальної політики 

територіальних громад? 

Теми рефератів: 



1. Зарубіжний досвід розвитку неурядових організацій  в соціальній сфері. 

2. Еволюція розвитку недержавного сектору в соціальній сфері в зарубіжних 

країнах. 

3. Територіальні громади в Стародавньому Світі та їх роль у соціальному захисті 

населення.  

4. Територіальні громади в Середні віки та їх роль у соціальному захисті 

населення.  

5. Сучасний стан функціонування неурядових організацій в соціальній сфері в 

зарубіжних країнах та використання закордонного досвіду в Україні. 

6. Соціальне партнерство в державах ЄС. 

7. Зарубіжний досвід залучення коштів неурядовими організаціями. 

8. Фінансування соціальних проектів з місцевого та державного бюджетів в 

країнах ЄС.  

Тестові завдання: 

І. Уперше елементи соціального захисту населення в зарубіжних країнах з'явилися 

в:  

а) Стародавньому Єгипті;  

б) Стародавньому Вавилоні; 

в) Стародавній Індії; 

г) Стародавньому Китаї; 

ґ) Стародавній Греції; 

д) Стародавньому Римі; 

е) Візантійській імперії; 

є) країнах Стародавньої Європи. 

ІІ. Соціальний захист населення в Середньовічній Європі був пов'язаний з:  

а) цеховими організаціями; 

б) католицькою церквою; 

в) королівською владою; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 



ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні” 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Магдебурзьке право як орган міського самоврядування та соціального 

захисту населення виникло в середньовічній: 

а) Австрії; 

б) Швейцарії; 

в) Німеччині; 

г) Франції; 

ґ) Швеції; 

д) Данії; 

е) Англії. 

ІV. Перші недержавні організації в соціальній сфері виникли в  

а) Англії; 

б) Франції; 

в) Німеччині; 

г) Італії; 

ґ) Швейцарії; 

д) Швеції; 

е) Польщі; 

є) Угорщині; 

ж) Візантійській імперії; 

з) правильних відповідей немає. 

V. Недержавний сектор в соціальній сфері в країнах Європейського Союзу 

представлений:  

а) різноманітними громадськими організаціями та політичними партіями соціально-

економічного спрямування; 

б) благодійними організаціями; 



в) волонтерськими організаціямиі; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні” 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. Недержавний сектор в соціальній сфері в країнах СНД представлений:  

а) різноманітними громадськими організаціями та політичними партіями соціально-

економічного спрямування; 

б) благодійними організаціями; 

в) волонтерськими організаціямиі; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні” 

є) правильних відповідей немає. 

VІІ. Недержавний сектор в соціальній сфері в країнах Азії, Африки та Латинської 

Америки представлений:  

а) різноманітними громадськими організаціями та політичними партіями соціально-

економічного спрямування; 

б) благодійними організаціями; 

в) волонтерськими організаціямиі; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні” 

є) правильних відповідей немає. 

VІІІ. На підприємствах та в організаціях зарубіжних країн соціальне партнерство 

між роботодавцями та робітниками забезпечується шляхом: 



а) укладення колективної угоди; 

б) усних домовленостей; 

в) усних домовленостей та укладення колективної угоди; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні” 

є) правильних відповідей немає. 

Література [1; 3; 10; 21; 25; 28; 30] 
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