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Силабус навчальної дисципліни 

«ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (блок 1) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Теорії і практики діагностики та розв’язання основних проблем державного 

молодіжної політики в Україні та заходи ефективного подолання цих 

проблем. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на здобуття студентами знань про основні засади 

державної молодіжної політики та діяльність органів державної влади; 

розвиток умінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань 

професійної діяльності в системі органів публічної влади, відповідальних за 

реалізацію державної молодіжної політики; формування цілісного уявлення 

про державну молодіжну політику як особливу галузь державної стратегії, її 

структуру, предмет і суб’єкт; надання базових знань щодо концептуальних 

засад та національного нормативно-правового забезпечення у сфері 

державної молодіжної політики, а також формуванням вмінь та навиків 

практичного використання цих знань. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати: 

основні поняття щодо теорії та методології, світову та вітчизняну практику 

державно-управлінських нововведень з врахуванням їх особливостей та 

процесів впровадження в конкретних умовах; теоретичні засади розв’язання 

основних проблемних питань державної молодіжної політики; універсальні 

напрями і типові шляхи реалізації політики держави в умовах сучасного 

суспільства; теоретичні напрацювання та кращий досвід щодо побудови і 

функціонування механізмів державної молодіжної політики. 

Вмітипроводити аналітичні дослідження впливу різних теоретико-

прикладних проблем державного управління в Україні на суспільство; 

здійснювати комплексну діагностику проблем державного молодіжної 

політики в Україні; визначати і обґрунтовувати стратегічні підходи, основні 

напрями та пріоритети розв’язання теоретико-прикладних проблем 

державної молодіжної політики в Україні; виконувати узагальнення, 

поширення та використання кращого світового досвіду впровадження 

європейських стандартів в процес вирішення проблем державної молодіжної 

політики в Україні; добирати ефективні механізми реалізації державної 

соціальної молодіжної політики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють: планувати та керувати проектами на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування; визначати показники 

сталого економічного та соціального розвитку на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття та сутність державної молодіжної політики в 

Україні. Зародження та реалізація державної молодіжної політики: досвід 

української держави. Принципи формування та реалізації державної 

молодіжної політики в Україні. Світовий досвід формування державної 



молодіжної політики. Молодіжна інфраструктура щодо реалізації державної 

молодіжної політики. Соціальні проблеми духовного розвитку молоді і її 

громадянська позиція. Державна соціальна молодіжна політика у сімейно-

побутовій сфері. Здоров’я молоді як основна цінність держави. Державні  

механізми попередження молодіжного безробіття. Молодіжна політика в 

умовах децентралізації. Нормативно-правове забезпечення реалізації 

державної молодіжної політики в Україні. Шляхи вдосконалення державної 

молодіжної політики в Україні. 

Види занять:  лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Публічна політика в сфері соціально-гуманітарного розвитку, Публічна 

служба та місцеве самоврядування. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Державна цільова соціальна програма  

“Молодь України на 2016-2020 роки  затверджена Постановою КМ від 18 

лютого 2016 р. № 148  (остання редакція № 246 від 20.03.2019 р.) 

[Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF. 

2. Реалізації державної молодіжної політики в Україні: Монографія /   С.М. 

Домбровська, В.С. Баглик, П.М. Россохатський [та ін.]: 2018. – 198с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

 

Викладач(і) ПІБ:КУПРІЯНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: (057) 788-46-01 

E-mail: vs.kupriyanova@gmail.com 

Робоче місце: 404 ім 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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к.е.н., доцент          Купріянова В.С. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2019-%D0%BF#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF

