
Перелік тестів з навчальної дисципліни 

«Інноваційні моделі надання соціальних послуг» 

 

1. Соціальні послуги – це: 

а) засіб регулювання діяльності у сфері  надання  соціальних  послуг  шляхом залучення 

на договірній основі  суб'єктів  господарювання  для  задоволення  потреб  у  соціальних  

послугах,   визначених  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого  

самоврядування; 

б) система  соціальних  заходів,  яка  передбачає  сприяння,  підтримку  і послуги,  що 

надають соціальні  служби окремим  особам  чи  групам  населення  для  подолання  або  

пом'якшення  життєвих труднощів,  підтримки їх соціального статусу  та повноцінної 

життєдіяльності; 

в) комплекс  заходів  з  надання допомоги  особам,  окремим  соціальним  групам,  які  

перебувають у складних життєвих  обставинах  і  не можуть самостійно їх подолати, з 

метою  розв'язання  їхніх  життєвих  проблем; 

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

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

безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо). 

2. Соціально-педагогічні послуги – це: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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; 

г) консультації  щодо  запобігання  виникненню   та   розвитку  можливих  органічних  

розладів  особи,  збереження,  підтримка  та   охорона   її   здоров'я,   здійснення  

профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія. 

3. Юридичні послуги – це: 

а) надання  інформації,  необхідної для  вирішення складної   життєвої   ситуації   

(довідкові    послуги);  розповсюдження    просвітницьких   та   культурно-освітніх   знань 

(просвітницькі  послуги);  поширення  об'єктивної  інформації  про  споживчі властивості 

та види соціальних послуг,  формування певних  уявлень   і   ставлення   суспільства   до   

соціальних    проблем  (рекламно-пропагандистські послуги); 

б) пошук  підходящої  роботи,  сприяння   у   працевлаштуванні   та    соціальне    

супроводження  працевлаштованої особи; 



в) надання  консультацій  з  питань чинного  законодавства,  здійснення захисту прав  та  

інтересів  осіб,  які  перебувають у складних життєвих обставинах,  сприяння застосуванню  

державного примусу і реалізації юридичної  відповідальності  осіб,  що  вдаються  до  

протиправних  дій  щодо  цієї  особи (оформлення  правових  документів, захист прав та 

інтересів особи, інша правова  допомога тощо); 

г) 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. 

4. Особи, що надають соціальні послуги, не мають права: 

а)  сумлінно надавати соціальні послуги особам, які перебувають у  складній життєвій 

ситуації;  

б) керуватися у  своїй  діяльності  основними принципами надання  соціальних послуг;  

в)  не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян,  

які одержують соціальні послуги;  

г) приховувати повну  інформацію про  зміст і види соціальних послуг; 

5. До принципів надання соціальних послуг не належить: 

а) адресності та індивідуального підходу;  

б) добровільності вибору   отримання   чи  відмови  від  надання  соціальних послуг;  

в) соціальної нерівності; 

г) забезпечення    конфіденційності   суб'єктами,   що   надають соціальні  послуги. 

6. Формами надання  соціальних  послуг  є: 

а) матеріальна  допомога та соціальне обслуговування; 

б) соціальне забезпечення та соціальний захист; 

в) соціальне страхування та соціальне обслуговування; 

г) матеріальна допомога та соціальний захист. 

7. Відповідно до  Закону України «Про соціальні послуги»  можуть  надаватися  такі   

види соціальних послуг:  

а) соціально-побутові, бізнес послуги, психологічні, інформаційні; 

б) соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, рекреаційні послуги; 

в) соціально-побутові, інформаційні, юридичні, послуги з працевлаштування; 

г) психологічні, соціально-педагогічні, культурні, юридичні. 

8. Право на отримання соціальних послуг:  

а) громадяни України,  

б) іноземці  та  особи  без  громадянства, які проживають в Україні  на  законних 

підставах та перебувають у складних життєвих обставинах;   

в) особи, на яких поширюється дія Закону  України  "Про  біженців  та  осіб,  які 

потребують додаткового або  тимчасового захисту"; 

г) усі відповіді вірні. 

9. Оберіть неправильне твердження. 

а) Соціальні послуги  можуть  надаватися  як  за  плату,  так  і  безоплатно; 

б) Соціальні послуги не надаються дітям та молоді; 

в) Суб'єкти, що надають соціальні послуги, на договірних засадах можуть залучати  для  



виконання  цієї  роботи  інші  підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема 

волонтерів; 

г) При одержанні соціальних послуг громадяни мають право на вибір установи   та   

закладу,   а  також  форми  соціального обслуговування. 

10. Соціальний захист у широкому розумінні стосується: 

а) системи соціальних послуг; 

б) всієї соціальної сфери; 

в) системи грошових виплат та охорони здоров’я. 

11. Соціальний працівник це: 

а) професійно підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у 

сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги 

 б) посадова особа органів праці та соціального захисту населення 

в) фахівець із соціальної роботи 

12. Основними формами надання соціальних послуг згідно законодавства в Україні 

є: 

а) грошові виплати; 

б) матеріальна допомога та соціальне обслуговування; 

в) надомне обслуговування. 

13. Компенсація за надання соціальних послуг призначається у розмірі: 

а) 100%, 75%, 50% середнього заробітку 

б) 15 %, 10%, 7% прожиткового мінімуму 

в) 75 %, 50%, 30% середньої вартості послуг 

14. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування було прийнято: 

а) 21 січня 2003 р.; 

б) 14 січня 1998 р.; 

в) 8 лютого 2010 р. 

15. Право на соціальний захист закріплюється: 

а) в Концепції соціального забезпечення України; 

б) в Конституції України в статті 46; 

в) в Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

16. Закон України «Про соціальні послуги» прийнято: 

а) 19 червня 2003 р.; 

б) 14 січня 1998 р.; 

в) 8 лютого 2010 р. 

17. Основним центральним органом виконавчої влади щодо здійснення соціального 

захисту в Україні є: 

а) Міністерство охорони здоров’я; 

б) Міністерство соціальної політики; 

в) Департамент стратегії соціального розвитку. 

18. Державні соціальні гарантії – це: 



а) встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів 

громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги тощо; 

б) комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, 

медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі 

соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги; 

в) інше. 

19. «Social Security Act» (Закон про соціальний захист ) було прийнято у: 

а) 1946 р.; 

б) 1935 р.; 

в) 1979 р. 

20. Контроль діяльності виконавчої дирекції страхового фонду покладено на: 

а)         соціальні фонди; 

б)         Правління страхового фонду; 

в)         Міністерство соціальної економіки; 

г обласні управління праці та соціального захисту населення. 

21. Розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

залежно від його виду встановлюються одночасно із: 

а)         внесенням поправок до конституції; 

б)         прийняттям соціального кодексу; 

в)         затвердженням Державного бюджету; 

г формуванням складу відповідного фонду. 

22. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

встановлюються до сум оподатковуваного доходу: 

а) для роботодавців; в) для відповідного фонду; 

б) для фізичних осіб; г) для держави. 

23. До принципів надання соціальних послуг належать: 

а) додатковий дохід; в) доступність; 

б врахування інфляції;          г) випадковість. 

24.  Основними формами надання соціальних послуг є: 

а) відсоток за кредит;           в) рента; 

б) матеріальна допомога;    г) шефська допомога. 

25. До складу адресної матеріальної допомоги не включають: 

а) страхування на випадок безробіття;       в) страхування життя; 

б) пенсійне страхування;      г) медичне страхування. 

26. До соціальних послуг пенсійного страхування належать: 

а)         медична пенсія; 

б)         допомога при народженні дитини; 

в)         допомога по вагітності та пологах; 

г)         надання готових лікарських засобів. 

27. Основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування є: 



а)         бюджетні кошти;       в) благодійні внески; 

б)         гранти;           г) внески роботодавців. 

28. Створення резервів коштів для забезпечення виплат та надання соціальних 

послуг застрахованим особам належить до повноважень: 

а)         Правління страхового фонду; 

б)         обласних управлінь праці та соціального захисту населення; 

в)         Міністерства соціальної економіки; 

г)         соціальних фондів. 

29. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повинні 

забезпечувати: 

а)         вчасне отримання заробітної плати робітників; 

б)         фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; 

в)         вчасне отримання заробітної плати правлінням фонду; 

г)         отримання житла. 

30. Розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

залежно від його виду встановлюються: 

а)         щоквартально;           в) щорічно; 

б)         щомісячно;     г) на невизначений термін. 

31. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

встановлюються до сум фактичних витрат на оплату праці: 

а)         для роботодавців;     в) для відповідного фонду; 

б)         для фізичних осіб;     г) для держави. 

32. Винятково роботодавець сплачує внески на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування: 

а)         на випадок безробіття; 

б)         від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

в)         з тимчасової втрати працездатності; 

г)         у зв'язку з виходом на пенсію. 

33. До принципів надання соціальних послуг не належать: 

а)         відкритості;    в) доступності; 

б)         гуманності;    г) випадковості. 

34. До адресної матеріальної допомоги належать: 

а)         страхування майна;  в) страхування життя; 

б)         страхування відповідальності;        г) медичне страхування. 

35. Матеріальна допомога надається у вигляді: 

а)         нерухомого майна;   в) засобів праці; 

б)         засобів особистої гігієни;     г) засобів спілкування. 

36. До соціальних послуг медичного страхування належать: 

а)         пенсія по інвалідності; 

б)         медична пенсія; 

в)         забезпечення медичної реабілітації; 

г)         допомога по вагітності та пологах. 



37. Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг: 

а)         за місцем навчання;  в) за місцем роботи; 

б)         за місцем відпочинку; г) за місцем проживання. 

38. Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” контроль за цільовим 

використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг, 

здійснюється: 

а) центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його 

територіальними органами, а також органами з питань фінансового контролю відповідно до 

їх повноважень; 

б) центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, а також органами з питань фінансового контролю відповідно до їх 

повноважень; 

в) центральним органом виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальними 

органами. 

39. Установа для нічного або тимчасового мешкання громадян без визначеного 

місця мешкання, осіб, які постраждали від фізичного або психічного насильства, 

стихійного лиха, катастрофи тощо, з наданням їм правової, психологічної, соціальної, 

медичної та побутової допомоги в подоланні тичасових труднощів, сприянні в 

установленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні – це: 

а) тимчасовий притулок для дорослих; 

б) тимчасовий притулок для неповнолітніх; 

в) тимчасовий притулок для інвалідів. 

40.  Соціальні послуги можуть надаватися: 

а) за плату; 

б) безоплатно; 

в) усі відповіді правильні. 

41. Який державний орган виконавчої влади здійснює найбільший 

комплекс функцій у сфері соціальних послуг? 

а) Кабінет Міністрів України 

б) Міністерство охорони здоров’я України 

в) Міністерство соціальної політики України  

42. Соціальні послуги це: 

а) вид соціального обслуговування. 

б) вид соціального забезпечення. 

в) вид соціального страхування. 

43. Соціальне обслуговування це: 

а) система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що 

надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або 

пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної 

життєдіяльності 



б) послуги, що задовольняють специфічні потреби осіб похилого віку, непрацездатних, 

сімей із дітьми (протезування, соціально-трудова реабілітація, забезпечення транспортом , 

послуги по утриманню в установах соціального захисту 

в) послуги, що задовольняють загальні потреби категоріям громадян, наданих для 

зазначених вище категорій населення в особливому правовому режимі (пільги по оплаті 

житлово-комунальних послуг, безкоштовне харчування, забезпечення одягом, 

безкоштовний проїзд у транспорті і т.д.) 

44. Складні життєві обставини це : 

а) обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, 

життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має 

(не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя та брати участь у суспільному житті. 

б) обставинами вважаються обставини, що об'єктивно порушують нормальну 

життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно. 

в) це наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять до фізичного, 

душевного і соціального неблагополуччя 

45. Соціальне обслуговування здійснюється: 

а) через систему лікувально-профілактичних закладів; 

б) через систему управлінь праці та соціального захисту населення; 

в) за місцем проживання особи (вдома); у стаціонарних інтернатних установах та 

закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного 

перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного перебування; у 

територіальних центрах надання соціальних послуг; в інших закладах соціальної підтримки 

(догляду). 

46. Видами соціальних послуг є: 

а) грошова та натуральна допомоги. 

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

соціально-медичні послуги, соціально-економічні послуги, юридичні послуги , послуги з 

працевлаштування, інформаційні послуги. 

в) забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим 

харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-

побутового патронажу, соціально-побутової адаптації, виклик лікаря, придбання та 

доставка медикаментів. 

47. Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: 

а) адресності та індивідуального підходу; доступності та відкритості; добровільності 

вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; комплексності; 

максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів 

суб'єктами, що надають соціальні  послуги; законності; соціальної справедливості; 

забезпечення конфіденційності суб'єктами, що надають соціальні послуги; дотримання 

суб'єктами, що надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, 

етичних норм і правил. 



б) інтегрований підхід в організації реабілітації інвалідів; структурна відповідність у 

процесі реабілітації інвалідів; соціальна доцільність; диференційована адресність; 

державний характер реабілітаційної справи. 

в) безкоштовність більшості заходів; доступність у реалізації права; широка участь 

профспілок та інших організацій; максимальної соціальної інтеграції інвалідів; 

багатосторонності і комплексності заходів; профілактичної направленості заходів; 

компенсації; індивідуалізації заходів; принцип апеляції 

48. Право на отримання соціальних послуг мають: 

а) особи, які потрапили в складні життєві обставини 

 б) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у тому числі біженці, які 

проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

в) особи, які проживають на території України на законних підставах 

49. Соціальні послуги надають: 

а) працівники управлінь праці та соціального захисту населення 

б) соціальні працівники, інші фахівці, соціальні робітники 

в) лікарі-експерти МСЕК 

50. Соціальний робітник це: 

а) спеціально підготовлений працівник для надання соціальних послуг 

б) особа, яка надає соціальні послуги та має підготовку, що відповідає вимогам та 

характеру роботи, що виконується 

 в) фізична особа, яка надає соціальні послуги 

 


