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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В Україні за багато років створилася складна й розгалужена система
соціальної політики та соціальних послуг для різних категорій громадян. Нинішня система соціальної допомоги дуже складна, її надання передбачає 27 законів України, 2 укази Президента України, 15 постанов
Кабінету Міністрів України та ще 5 актів уряду. Незважаючи на значну
кількість публікацій, що висвітлюють різні аспекти державної соціальної політики щодо розвитку молоді України, питання аналізу та формування оптимальної системи сприяння розвитку та підтримки зростаючого покоління української нації не набули достатньої розробленості.
Соціальна молодіжна політика стосується усіх громадян України
віком від 14 до 35 років незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови,
ставлення до релігії, роду і характеру занять і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути та
об’єднання молодих громадян. З огляду на це формування соціальної
молодіжної політики є актуальним питанням для усієї молоді.
Необхідність викладання курсу “Соціальна молодіжна політика”
у навчальних закладах України обумовлена особливостями соціально-економічної ситуації у країні, характером розвитку сучасного українського суспільства, його інституційної структури, специфікою соціальних процесів, що визначає сучасну суспільну ситуацію.
Мета вивчення дисципліни:
• ознайомити студентів з особливостями та специфікою системи
державної соціальної молодіжної політики;
• ознайомити слухачів з сучасними методами та прийомами ефективної реалізації державної соціальної молодіжної політики;
• забезпечити професійну компетентність студентів у сфері соціальної молодіжної політики;
• акцентувати увагу студентів на ефективних механізмах реалізації соціальної молодіжної політики;
• залучити студентів до науково-практичної роботи із зазначеної
дисципліни.
Завдання вивчення курсу: набуття кваліфікації, поглиблення
знань з питань соціальної молодіжної політики, основних напрямів її
реалізації, набуття знань і навичок з питань розробки, впровадження
і оцінювання молодіжних соціальних проектів, формування готовності до професійної діяльності в органах державної влади з питань
молодіжної політики.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“СОЦІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА”
№
пор.
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Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Державна соціальна молодіжна
політика: сутність, нормативно-правова база і стан
реалізації
Державна молодіжна політика в контексті внутрішньої
політики держави
Молодь України: становище, уподобання та ціннісні
орієнтації
Реалізація державної молодіжної політики в Україні:
основні завдання та досвід діяльності відділів у справах
молоді
Взаємодія органів державної влади та молодіжного
громадського руху в Україні як основа реалізації
ефективної державної молодіжної політики
Змістовий модуль ІІ. Методика реалізації основних
напрямів державної соціальної молодіжної політики в
Україні
Сприяння зайнятості та працевлаштуванню молоді.
Правовий захист молоді
Охорона здоров’я молоді
Формування толерантності, патріотизму та правової
культури молоді
Технологія розробки та впровадження соціальних
проектів

Разом годин: 81

ЗМІСТ
дисципліни
“СОЦІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА”
Змістовий модуль I. Державна соціальна молодіжна політика:
сутність, нормативно-правова база і стан
реалізації
Тема 1. Державна молодіжна політика в контексті
внутрішньої політики держави
Діяльність держави стосовно молоді. Система державної молодіжної політики як складова системи внутрішньої політики держави.
Література: основна [1; 26; 28; 30; 41; 45];
додаткова [53; 57–60]
Тема 2. Молодь України: становище, уподобання та ціннісні
орієнтації
Місце і роль молоді в поступальному розвитку суспільства. Розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов
і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки.
Література: основна [2; 4; 5; 30; 41; 42];
додаткова [53; 55–58; 60]
Тема 3. Реалізація державної соціальної молодіжної політики
в Україні: основні завдання та досвід діяльності
відділів у справах молоді
Механізм формування та реалізації державної соціальної молодіжної політики в Україні. Діяльність державних відділів у справах молоді, їх роль у формуванні та реалізації соціальної молодіжної політики.
Література: основна [18; 30; 32; 36; 39];
додаткова [53; 56; 60]
Тема 4. Взаємодія органів державної влади та молодіжного
громадського руху в Україні як основа реалізації
ефективної державної соціальної молодіжної
політики
Співпраця органів державної влади та молодіжного громадського
руху. Координація і співпраця органів державної влади, їх взаємодія з
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молодіжним громадським рухом при реалізації основних напрямів
державної соціальної молодіжної політики.
Література: основна [3; 18; 30; 32; 34; 36; 39];
додаткова [57; 59]
Змістовий модуль II. Методика реалізації основних напрямів
державної соціальної молодіжної
політики в Україні
Тема 5. Сприяння зайнятості та працевлаштуванню молоді.
Правовий захист молоді
Сприяння зайнятості та працевлаштуванню молоді. Підтримка
обдарованої молоді. Організація дозвілля та відпочинку молоді.
Огляд нормативно-правової бази щодо правового захисту молоді.
Література: основна [5; 6; 11; 18; 21; 22; 39; 46];
додаткова [53; 56; 58; 60]
Тема 6. Охорона здоров’я молоді
Формування здорового способу життя молоді. Профілактика
ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед молоді. Проблема туберкульозу та
шляхи поліпшення системи контролю за його поширенням в Україні.
Профілактика “професійного вигорання” державних службовців.
Література: основна [12–14; 16; 17; 47; 50; 51];
додаткова [53; 58; 60]
Тема 7. Формування толерантності, патріотизму
та правової культури молоді
Виховання національного свідомого, патріотично зорієнтованого
молодого покоління. Створення умов для розвитку молоді як чинник
забезпечення національних інтересів України. Забезпечення безпосередньої участі молодих людей у відродженні і розвитку України. Проведення інформаційно-рекламних кампаній.
Література: основна [30; 36; 41; 45];
додаткова [58]
Тема 8. Технологія розробки та впровадження соціальних
проектів
Основні етапи розробки соціальних проектів. Особливості реалізації соціальних проектів. Моніторинг і оцінювання ефективності соціальних проектів.
Література: основна [33; 37; 38; 43; 44];
додаткова [52; 54; 58]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Охарактеризуйте сучасне становище молоді України.
2. Охарактеризуйте уподобання та цінності молоді України.
3. Роль та значення державної соціальної молодіжної політики
в контексті внутрішньої політики держави.
4. Характеристика суб’єкта та об’єкта державної молодіжної політики.
5. Мета та основні завдання, принципи формування і реалізації, характерні риси і особливості основних елементів (підсистем) державної молодіжної політики.
6. Які документи створюють основу нормативно-правової бази державної соціальної молодіжної політики.
7. Проаналізуйте нормативно-правову базу державної соціальної
молодіжної політики .
8. Проаналізуйте відповідність законодавчої бази та молодіжної політики до сучасних потреб молоді.
9. Механізми формування і реалізації державної молодіжної політики на всеукраїнському і регіональних рівнях, їх особливості.
10. Проаналізуйте основні напрями, здобутки і проблеми реалізації
державної соціальної молодіжної політики на всеукраїнському
і регіональному рівнях.
11. Охарактеризуйте діяльність відділів у справах молоді: функції,
послуги, які надають.
12. Проаналізуйте інформаційне та науково-методичне забезпечення
реалізації державної молодіжної політики.
13. Основні підходи до формування молодіжної політики у світі, особливості реалізації молодіжної політики у деяких країнах світу.
14. Охарактеризуйте перспективи розвитку міжнародної співпраці
в інтересах молоді. Наведіть основні показники соціального становища і самопочуття молоді країни.
15. Охарактеризуйте стан та етапи становлення громадського молодіжного руху.
16. Форми та механізм взаємодії органів державної влади і громадських організацій.
17. Проаналізуйте та охарактеризувати взаємодію органів державної
влади та молодіжного громадського руху в Україні: проблеми та
перспективи.
18. Проаналізуйте особливості взаємодії органів державної влади,
громадських організацій і бізнес-компаній в інтересах молоді.
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19. Опишіть методику розробки соціальних проектів.
20. Охарактеризуйте основні етапи та форми оцінювання ефективності соціальних проектів.
21. Труднощі та переваги реалізації проектів на різних рівнях влади.
22. Визначте особливості реалізації різних типів соціальних проектів.
23. Охарактеризуйте сутність сучасних методів і технологій проведення моніторингу та зовнішнього оцінювання.
24. Опишіть методику проведення моніторингу й зовнішнього оцінювання.
25. Проаналізуйте державну політику сприяння зайнятості та працевлаштуванню молоді.
26. Охарактеризуйте систему зайнятості та працевлаштування молоді України та досвід зарубіжних країн.
27. Охарактеризуйте функції та напрями діяльності установ та організації, які надають послуги з працевлаштування.
28. Проаналізуйте державну політику підтримки підприємницьких
ініціатив молоді.
29. Опишіть методику проведення конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді та конкурсу “Молодий підприємець року”.
30. Проаналізуйте державну політику підтримки обдарованої молоді.
31. Проаналізуйте форми та методи підтримки обдарованої молоді
України: гранти, стипендії.
32. Назвіть підстави і порядок отримання існуючих видів стипендій,
грантів, премій для обдарованої молоді на всеукраїнському та регіональних рівнях.
33. Охарактеризуйте структуру проведення дозвілля та відпочинку
української молоді та фактори, які її обумовлюють.
34. Охарактеризуйте організацію дозвілля та відпочинку молоді: сучасний стан, перспективи, переваги та недоліки
35. Визначте особливості організації і проведення культурно-мистецьких заходів і програм всеукраїнського і регіонального рівнів.
36. Проаналізуйте основні напрями державної політики щодо формування здорового способу життя дітей та молоді.
37. Охарактеризуйте поняття “професійного вигорання”.
38. Способи профілактики “професійного вигорання” державних
службовців.
39. Сучасний стан щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед молоді.
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40. Наведіть основні дані та тенденції поширення ВІЛ/СНІДу та
наркоманії у молодіжному середовищі.
41. Наведіть дані щодо рівня поінформованості молоді про шляхи
поширення ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі.
42. Охарактеризуйте законодавчу базу щодо профілактики ВІЛ/
СНІДу та наркоманії серед молоді (основні гарантії, послуги).
43. Проаналізуйте основні чинники, які впливають на рівень охоплення молоді профілактичними програмами.
44. Проаналізуйте існуючу систему соціальної допомоги ВІЛінфікованим та наркозалежним.
45. Визначте особливості профілактичних і реабілітаційних програм
для наркозалежної молоді та ВІЛ-інфікованої молоді.
46. Охарактеризуйте сучасний стан проблеми туберкульозу в Україні та
шляхи поліпшення системи контролю за його поширенням в Україні.
47. Наведіть дані з питань патріотичних настроїв української молоді,
рівня її толерантності та рівня правової культури.
48. Проаналізуйте основні напрями і специфіку формування толерантності, патріотизму та правової культури молоді.
49. Роль державних органів у процесі формування толерантності, патріотизму та правової культури молоді.
50. Охарактеризуйте структуру ділових комунікацій в організації.
51. Форми спілкування та способи управління конфліктами у колективі. Комунікативні бар’єри.
52. Охарактеризуйте культуру українського ділового мовлення.
53. Питання законодавчого регулювання інформаційної сфери.
54. Визначте особливості соціальної реклами.
55. Опишіть методику організації і проведення інформаційнорекламних кампаній.
56. Опишіть методику оцінки ефективності проведення інформаційно-рекламних кампаній.
57. Основні етапи розробки та проведення інформаційно-рекламних
кампаній в соціальній політиці.
58. Проаналізуйте форми і методи взаємодії основних суб’єктів реалізації державної молодіжної політики.
59. Охарактеризуйте механізми, фактичний стан та можливі перспективи співпраці органів державної влади, їх взаємодія з громадськими організаціями щодо реалізації основних напрямів державної молодіжної політики.
60. Покажіть моделі взаємодії держави з громадянським суспільством.
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Механізм формування та основні напрями реалізації державної
молодіжної політики (на прикладі конкретного регіону).
2. Основні здобутки та перспективи удосконалення державної молодіжної політики (на прикладі конкретного регіону) .
3. Становище та ціннісні орієнтації української молоді: регіональний аспект.
4. Досвід взаємодії органів державної влади, громадських організацій і бізнес-компаній в інтересах молоді (на прикладі конкретного регіону).
5. Досвід розробки і реалізації соціальних проектів: здобутки та
проблеми (на прикладі конкретного соціального проекту).
6. Моніторинг і оцінка соціальних проектів дитячих та молодіжних
громадських організацій, які реалізуються за фінансової підтримки держави.
7. Основні етапи розробки та проведення інформаційно-рекламних
кампаній у соціальній політиці (на прикладі конкретної впровадженої програми).
8. Досвід сприяння працевлаштуванню та вирішення питань зайнятості молоді (на прикладі конкретного регіону).
9. Досвід підтримки творчо обдарованої молоді (на прикладі конкретного регіону).
10. Досвід організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді (на
прикладі конкретного регіону).
11. Досвід проведення профілактичних кампаній (на прикладі конкретного регіону).
12. Досвід впровадження реабілітаційних програм для ВІЛ-інфікованої
та наркозалежної молоді (на прикладі конкретного регіону).
13. Соціально реклама як превентивний захід: переваги та недоліки
(на прикладі профілактичних програм проти ВІЛ, наркотиків.)
14. Проблема туберкульозу в Україні (сучасний стан,застосування
соціальної реклами, превентивні програми).
15. Фактори успішної реалізації соціальних програм (проаналізувати програму та на основі цього зробити висновки, чому програма
була успішною/неуспішною).
16. Досвід діяльності соціальних закладів і установ у роботі з молоддю (центрів “Твоя перемога”, молодіжних центрів праці, служб у
роботі з ін’єкційними споживачами наркотиків тощо).
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17. Досвід проведення програм, спрямованих на формування толерантності, патріотизму та правової культури молоді (на прикладі
конкретного регіону).
18. Система зайнятості та працевлаштування молоді України( на
прикладі конкретного регоіону).
19. Інформаційно-рекламні компанії у сфері молодіжної політики.
20. Ризики при впровадження нових соціальних програм.
21. Форми і механізми взаємодії органів державної влади з громадськими молодіжними та дитячими організаціями (на прикладі
конкретного регіону).
22. Охарактеризуйте функції та напрями діяльності громадських організацій, що надають послуги молоді (на прикладі конкретних
організацій: послуги, дяльність).
23. Механізм взаємодії державних організацій ( на прикладі інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав).
24. Благодійна діяльність організацій та фондів, а також організацій
з іноземними інвестиціями.
25. Діяльність міжнародних благодійних фондів в Україні.
26. Служби раннього втручання ( поняття, проблеми, реалії).
27. Соціальна реклама , її роль та місце в реалізації соціальної молодіжної політики.
28. Розвиток волонтерського руху в державних та недержавних соціальних організаціях (ЦССДМ, різні служби підтримки сімей
тощо).
29. Основні напрями і форми формування толерантності, патріотизму
та правової культури молоді(на прикладі конкретного регіону).
30. Розвиток міжнародної співпраці в інтересах молоді( на прикладі
конкретних програм).
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