
СФЕРА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

До початку війни в Україні функціонувало понад 300 молодіжних центрів та просторів. Станом на 04.07.2022 року: працюють 

121 молодіжних центра, які переформатували свою роботу та активно надають допомогу цивільному населенню, працюють як 

гуманітарні хаби, шелтери для ВПО, волонтерські центри, центри надання допомоги тим, хто її потребує; 30 об’єктів молодіжної 

інфраструктури з числа молодіжних центрів та молодіжних просторів пошкоджено чи  повністю зруйновано, 60 - окуповано.  

68% молодіжних працівників та працівниць вимушені були виїхати зі своїх регіонів. На питання «Чи маєте Ви можливість 

здійснювати свою молодіжну роботу?» 37,6 % респондентів відповіли, що мають можливість здійснювати молодіжну роботу, 51 % - 

мають таку можливість лише частково, 10,8 % такої можливості не мають.  

Велика кількість представників інститутів громадянського суспільства, молодіжних рад, молодіжних центрів, молодіжних 

працівників, інших стейкхолдерів молодіжної політики, втратили можливість стало та злагоджено працювати, у багатьох випадках 

вони змінили своє місце проживання і відповідно припинили діяльність або ж переформатували свою роботу.  

Існує багато викликів серед молоді, починаючи з високого рівня тривожності та психологічно нестабільного стану молоді, як 

тих, хто перебуває в Україні та і тих, хто виїхав за кордон, низьким рівнем самостійності та життєстійкості, спроможності справлятися 

з тими умовами, в які вони потрапили. Крім того негативний вплив на молодь має нестабільна економічна ситуація в країні, високий 

рівень безробіття та міграції (внутрішньої та зовнішньої), зруйнованою молодіжною інфраструктурою та відтоком кадрів, які 

працюють з молоддю, в різних областях України.  

Водночас зосередили увагу на одній комплексній проблемі: відсутність безпечного та сприятливого середовища для життя, 

роботи та реалізації власного потенціалу молодих людей в Україні. 

Проблема проявляється в неспроможності молодих людей справитися з викликами, які перед ними постають внаслідок війни 

росії проти України, наявності низького рівня базових потреб для життя, високого рівня тривожності серед молоді та низького рівня 

самостійності, життєстійкості. Як наслідок, молоді люди не мають можливості та бажання спрямовувати свій час для розвитку своєї 

територіальної громади, села або міста, країни загалом. Також це пов'язано з обмеженим доступом молоді до послуг, у тому числі тих, 

які надаються молодіжними центрами та фахівцями, які працюють з молоддю, молодіжними працівниками, в умовах війни та 

надаватимуться у післявоєнний період, слабкою системою підтримки молоді для її життя і повернення в Україну, недостатньо стійкою 

і сталою (інституціоналізованою) молодіжною спільнотою, в т. ч. ІГС, їхніх мереж, молодіжних рад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери) • необхідність створення безпечного середовища для життя, роботи та реалізації 

власного потенціалу молодих людей в Україні; 

• забезпечення психологічно стабільного стану молодих людей та зниження рівня 

тривожності серед молоді; 

• необхідність підвищувати рівень самостійності, життєстійкості і спроможності 

молоді брати участь у суспільному житті; 

• необхідність забезпечення в першу чергу базових потреб молоді, зокрема тих, які 

стали внутрішньо-переміщених особами, та тих, які вимушені перебувати за кордоном;  

• відновлення зруйнованих чи пошкоджених молодіжних центрів та просторів, а 

також їхньої діяльності задля надання ними актуальних послуг та реалізації програм 

для реінтеграції, соціалізації, адаптації  та розвитку молоді в умовах війни та у 

післявоєнний період;  

• відновлення роботи фахівців, які працюють з молоддю, та підготовка нових, у т. 

ч. молодіжних працівників (68% яких зараз не здійснюють роботу з молоддю оскільки 

були вимушені залишити своє місце проживання та виїхати в більш безпечні місця). 

 

Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери) • молоді люди, які вимушені були перебувати за кордоном, здобули досвід життя в 

країнах ЄС та можуть застосувати його в Україні;  

• можливість створити сучасні молодіжні центри та простори, які надаватимуть 

актуальні та якісні послуги відповідно до потреб молоді, не прив’язуючись до 

застарілих будівель з використанням інноваційних технологій;  

• нові можливості для молоді, пов'язані з повноправним членством України в 

європейських молодіжних програмах;  

• можливість відчути потенціал молоді та їхню роль у наближенні перемоги, 

відновленні та розвитку країни загалом (у т. ч. на місцевому рівні). 

 

Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери) • високий рівень внутрішньої та зовнішньої міграції молоді (опитування МОМ від 

23.05.2022 показано, що в Україні налічується 7 134 000 ВПО, з них 35% - молоді 

люди);  

• недостатня кількість фахівців, яких потребуватиме держава для відновлення 

України;  

• обмежені ресурси для надання допомоги та здійснення підтримки молоді, у т. ч. 

тих, які перебувають на окупованих територіях України та вимушені перебувати за 

кордоном;  



• обмежена кількість фахівців, які працюють з молоддю, тому числі молодіжних 

працівників;  

• обмежена кількість молодіжних центрів та просторів, які надають послуги для 

молоді, та необхідність переорієнтації їхньої роботи до викликів сьогодення;  

• недостатня кількість доступних інструментів для участі молоді у суспільному 

житті, у т. ч. процесах прийнятті рішень на місцевому рівнях. 

 
 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Сфера молодіжної політики» 

Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу: 

Відсутність безпечного та сприятливого середовища для життя, роботи та реалізації власного потенціалу молодих людей в Україні. 

Проблема проявляється в неспроможності молодих людей справитися з викликами, які перед ними постають внаслідок війни росії проти України, 

наявності низького рівня базових потреб для життя, високого рівня тривожності серед молоді та низького рівня самостійності, 

життєстійкості. Як наслідок, молоді люди не мають можливості та бажання спрямовувати свій час для розвитку своєї територіальної 

громади, села або міста, країни загалом. Також це пов'язано з обмеженим доступом молоді до послуг, у тому числі тих, які надаються 

молодіжними центрами та фахівцями, які працюють з молоддю, молодіжними працівниками, в умовах війни та надаватимуться у післявоєнний 

період, слабкою системою підтримки молоді для її життя і повернення в Україну, недостатньо стійкою і сталою (інституціоналізованою) 

молодіжною спільнотою, в т. ч. ІГС, їхніх мереж, молодіжних рад. 

 

Ціль Підвищення рівня участі молодих жінок і чоловіків (різні категорії) у суспільному житті для наближення 

перемоги, відновлення України та європейської інтеграції (у т. ч. через діяльність УМФ, ВМЦ, ІГС, 

молодіжних центрів та просторів, молодіжних рад, фахівців, які працюють з молоддю, та 

волонтерську діяльності). 

 

Підцілі Підвищення рівня участі 
молодих жінок і чоловіків 
(різних категорій)  у наближенні 
перемоги, у т. ч. через 
волонтерську діяльність та 
діяльність молодіжних центрів і 
просторів. 
 
 

Підвищення рівня участі молодих 

жінок і чоловіків (різних 

категорій)  у відновленні країни 

та їхньої поінформованості про 

можливості для реінтеграції, 

адаптації, соціалізації та 

розвитку, враховуючи умови 

сьогодення 

Підвищення рівня використання 

молодими жінками і чоловіками 

(різними категоріями) 

інструментів участі молоді, 

відповідно до рекомендацій 

Європейського Союзу, Ради 

Європи і ООН та їхньої участі у 

європейський програмах для 



 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

(через забезпечення доступу до 

актуальних програм, а також 

послуг, що надаються УМФ, 

ВМЦ, ІГС, молодіжними 

центрами/просторами, 

організаціями і фахівцями, які 

працюють з молоддю). 

 

інтеграції у європейську 

молодіжну спільноту.  

 

Термін виконання в межах етапу 06/2022-12/2022 01/2023-12/2025 01/2026-12/2032 

 

Ризики досягнення цілі продовження війни росії проти 

України на невизначений строк, 

суттєве скорочення фінансування 

для надання допомоги та 

підтримки молоді, втрата (відтік) 

кадрового потенціалу та низький 

рівень спроможності молодіжних 

центрів/просторів, молодіжних 

рад, ІГС і фахівців, які надають 

послуги цивільному населенню, у 

т. ч. молоді. Підвищення 

міграційних настроїв молоді, 

бажання виїхати за кордон.  

 

можливе продовження війни росії 

проти України на невизначений 

строк, суттєве скорочення 

фінансування для надання 

допомоги та підтримки молоді, 

оскільки в першу чергу 

вирішуватимуться питання, 

пов’язані із забезпечення базових 

потреб громад та населення, у т. 

ч. втрата (відтік) кадрового 

потенціалу та якісної діяльності 

молодіжних центрів/просторів, 

молодіжних рад, ІГС, які надають 

послуги молоді, як наслідок - 

втрата молоддю можливостей для 

реалізації власного потенціалу 

шляхом неформальної освіти. 

Небажання тих, хто виїхав в 

першу хвилю міграції (після 24 

лютого 2022 року) повернутись в 

Україну. Підвищення 

міграційних настроїв молоді, 

бажання виїхати за кордон. 

недостатнє фінансування для 

підтримки молоді, важка 

економічна ситуація в країні, що 

впливає на працевлаштування 

молоді, та сприятливого 

середовища для вирішення 

нагальних питань молоді, у т. ч. 

через діяльність молодіжних 

центрів/просторів, молодіжних 

рад, фахівців та ІГС, які 

працюють з молоддю. 

Затягування процесу набуття 

Україною статусу повноправного 

члена Європейського Союзу.  

 



 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Затягування процесу набуття 

Україною статусу Країни-

кандидата на членство в 

Європейському Союзі.  

 

Вимірюваний показник досягнення 

цілі 

30% молодих жінок і чоловіків 

(різних категорій) робить свій 

внесок у наближення перемоги, у 

т. ч. через волонтерську 

діяльність та діяльність 

молодіжних центрів і просторів. 

 

40% молодих жінок і чоловіків 

(різних категорій) беруть участь у 

відновленні країни та мають 

можливості для їх реінтеграції, 

адаптації, соціалізації та 

розвитку, враховуючи умови 

сьогодення (через забезпечення 

доступу до актуальних програм, а 

також послуг, що надаються 

УМФ, ВМЦ, ІГС, молодіжними 

центрами/просторами, 

організаціями і фахівцями, які 

працюють з молоддю). 

 

50 % молодих жінок і чоловіків 

(різних категорій) користуються 

інструментами участі молоді, 

відповідно до стандартів 

Європейського Союзу, 

рекомендацій Ради Європи і ООН 

та беруть участь у європейський 

програмах для їхньої інтеграції у 

європейську молодіжну 

спільноту.  

 

 

Зв’язок цілі з іншими напрямами 20. освіта і наука. 

12. діджиталізація.  

22. культура та інформаційна 

політика.  

16. соціальний захист. 

15. повернення громадян  

з-за кордону.  

 

 

 

20. освіта і наука. 

16. соціальний захист. 

12. діджиталізація.  

22. культура та інформаційна 

політика. 

23.євроінтеграція. 

3. аудит збитків,  

понесених внаслідок війни. 

22. будівництво/ містобудування/ 

модернізація міст та регіонів. 

1. відновлення інфраструктури. 

4. відновлення та розвиток 

економіки. 

20. освіта і наука. 

12. діджиталізація.  

23. євроінтеграція 

16.  соціальний захист. 

22. культура та інформаційна 

політика 

22.будівництва/ 

містобудування/модернізація міст 

та регіонів 



 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

15. повернення громадян з-за 

кордону 

 

Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 

 

Назва програмного 

документу 

Коротко описати поточний стан Ім'я та прізвище 

учасника групи, що 

подає дану інформацію 

Державна цільова соціальна програми 

"Молодь України" на 2021-2025 роки 

(постанова Кабінету Міністрів 

України від 1 червня 2021 року № 

579), далі - Програма 

Станом на сьогодні, Програма на 90 % не виконується, оскільки проекти та 

заходи, які здійснюються в рамках реалізації молодіжної політики, мають бути 

міжнародного чи національного рівня (залучення молоді до проведення 

проектів та заходів з 14 областей України), що у зв'язку із війною росії проти 

України неможливо.  

Водночас, в рамках Програми здійснює свою діяльність Національна 

Волонтерська Платформа (онлайн-портал), яка в умовах війни працює для 

допомоги як військовим, так і цивільному населенню (об’єднано понад 800 

організацій, в т. ч. під час війни понад 65 організацій, які надають допомогу по 

всій Україні. 150 волонтерів волонтерять в рамках проекту шляхом чат-боту та 

опрацювали понад 130 тис. запитів населення України; створено платформу для 

швидкого пошуку допомоги в Україні “Паляниця” (www.palyanytsya.info). 

93 молодіжних центри переорієнтували свою роботу на допомогу 

цивільному населенню (зокрема працюють як гуманітарні хаби, шелтери, 

надають допомогу дітям та ВПО, тощо). Як гуманітарні хаби Співдія працюють 

23 молодіжних центрів/просторів/молодіжних рад, які надають допомогу 

цивільному населенню, у т. ч. Всеукраїнський молодіжний центр, які залучили 

понад 100 волонтерів для допомоги населенню. До відома: платформа "Спідія" 

надає допомогу шляхом: використання онлайн-реєстрації запитів населення 

(прийнято більше 260 тис. запитів); психологічних консультацій (пройшло 

близько 1200 осіб), юридичної підтримки через юридичну службу (отримало 

понад 80 осіб), роботу 59 шелтерів, кар’єрних консультацій, роботу дитячих 

просторів, підготовку до мультитесту (зареєстровано понад 1900 учасників), 

підтримку молодих підприємців. 

Попатенко Марина 

Миколаївна, 

заступник Міністра 

молоді та спорту 

України  

http://www.palyanytsya.info/


Проведено низку зустрічей з молодіжними працівниками задля надання їм 

допомоги та корисної інформації про існуючі програми підтримки.  

Здійснюється робота з метою запровадження електронної системи 

проведення конкурсів в рамках здійснення міжнародних молодіжних обмінів. 

Ведеться робота щодо утворення Українського молодіжного фонду. 

 

Підцілі та завдання 

 

 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 

 Ціль (з пункту 2): Опис завдання по досягненню цілі Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, проблем 

Підвищення рівня участі молодих жінок і чоловіків (різні категорії) у суспільному житті для наближення перемоги, відновлення України та 

європейської інтеграції (у т. ч. через діяльність УМФ, ВМЦ, ІГС, молодіжних центрів та просторів, молодіжних рад, фахівців, які 

працюють з молоддю, та волонтерську діяльності). 

 

Етап 1: 06/2022 – 12/2022 

 

 Молоді жінки і чоловіки (різних 

категорій) беруть участь у 

наближенні перемоги, у т. ч. через 

волонтерську діяльність та 

діяльність ІГС, молодіжних центрів і 

просторів. 

 

Завдання 1. Здійснити аналіз потреб, інтересів, 

цінностей та соціально-економічного становища 

молоді, у тому числі відповідних статистичних 

даних (І етап - базові дані, щорічно протягом І-ІІІ 

етапів). 

Завдання 2. Створити систему інформування 

молоді про можливості для реалізації  її потенціалу 

в України та європейської інтеграції (щорічно 

протягом І-ІІІ етапів).  

Завдання 3. Створити умови для участі молоді у 

наближені перемоги, у тому числі через її 

залучення до діяльності молодіжних 

центрів/просторів, молодіжних рад, ІГС, залучення 

12/2022 досягнення цілей, 

пов'язані зі сферами: 

освіти і науки,  

діджиталізації,  

культури та 

інформаційної політики,  

соціального захисту, 

повернення громадян, які 

тимчасово переміщені, 

зокрема за кордоном та 

їхньою інтеграцією в 

соціально-економічне 

життя держави 

 



до волонтерської діяльності та активізації 

української молоді діаспори. 

 Завдання 4. Оновити та впровадити програми 

неформальної освіти для підвищення рівня 

громадянських компетентностей молоді. 

Завдання 5. Здійснити національний аналіз 

актуальних для молоді послуг, які надаються 

молодіжними центрами та просторами. 

Завдання 6. Забезпечити доступ молоді до 

актуальних програм, а також послуг, які надаються 

молодіжними центрами та просторами (у т. ч. 

ВМЦ), організаціями і фахівцями, які працюють з 

молоддю, в умовах війни. 

Завдання 7. Підвищити кваліфікацію фахівців, які 

працюють з молоддю в т. ч. в молодіжних центрах 

та просторах, для їхньої ефективної роботи з 

молоддю в умовах війни. 

Завдання 8. Забезпечити належні умови для 

створення Українського молодіжного фонду. 

Завдання 9. Забезпечити спрощення процедури 

участі молоді в  міжнародних обмінах молоддю у 

партнерстві з Польщею та Литвою. 

Завдання 10.  Здійснити комплексну підтримку 

ІГС, що працюють з молоддю, в умовах  війни, у т. 

ч. шляхом аналізу стану їхнього організаційного 

розвитку, надання грантів та підвищення 

кваліфікації персоналу.  

 

 

 



Етап 2: 01/2023 – 12/2025 

 

 Молоді жінки і чоловіки (різних 

категорій) беруть участь у 

відновленні країни та мають 

можливості для їх реінтеграції, 

адаптації, соціалізації та розвитку, 

враховуючи умови сьогодення (через 

забезпечення доступу до актуальних 

програм, а також послуг, що 

надаються УМФ, ВМЦ, ІГС, 

молодіжними 

центрами/просторами, 

організаціями і фахівцями, які 

працюють з молоддю). 

 

Завдання 11. Здійснити аналіз потреб, інтересів, 

цінностей та соціально-економічного становища 

молоді, у тому числі відповідних статистичних 

даних (І етап - базові дані, щорічно протягом І-ІІІ 

етапів). 

Завдання 12. Створити систему інформування 

молоді про можливості для реалізації  її потенціалу 

в України та Європейської інтеграції (щорічно 

протягом І-ІІІ етапів).  

Завдання 13. Оновити та впровадити програми 

неформальної освіти для підвищення рівня 

громадянських компетентностей молоді. 

Завдання 14. Забезпечити кадровий потенціал для 

надання послуг молоді, зокрема для розвитку 

ключових компетентностей, у т. ч. громадянських, 

зокрема шляхом програми “Молодіжний 

працівник”. 

Завдання 15. Модернізувати систему навчання та 

започаткувати професійну підготовку фахівців з 

питань молоді.  

Завдання 16. Створити умови для участі молоді у 

відновленні країни, у тому числі через її залучення 

до діяльності молодіжних центрів/просторів, 

молодіжних рад, ІГС,  активізації української 

молоді діаспори. 

Завдання 17. Сприяти подальшому розвитку 

волонтерської діяльності серед молоді та визнанню 

державною її досягнень. 

12/2023-12/2025 досягнення цілей, 

пов'язані зі сферами: 

освіти і науки,  

соціального захисту,  

діджиталізації,  

культури та 

інформаційної політики,  

європейської інтеграції,  

аудитом збитків,  

понесених внаслідок 

війни, 

будівництвом, 

містобудуванням, 

модернізацією міст та 

регіонів, відновлення і 

розбудова 

інфраструктури, 

відновленням та 

розвитком економіки, 

повернення громадян, які 

тимчасово переміщені, 

зокрема за кордоном та 

їхньою інтеграцією в 

соціально-економічне 

життя держави 

 



Завдання 18. Впровадження інструменту ЄС 

YouthPass та приєднання України до програми ЄС 

«Європейський корпус солідарності. 

Завдання 19. Відновити пошкоджені та побудувати 

нові молодіжні центри та простори, враховуючи 

здійснений аналіз, потреби відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, вимоги 

ЄС, зокрема щодо створення безбар’єрного 

простору. 

Завдання 20. Здійснити модернізацію мережі 

молодіжних центрів та просторів з урахуванням 

вимог ЄС, зокрема щодо створення безбар’єрного 

простору. 

Завдання 21. Здійснити національний аналіз 

діяльності молодіжних центрів та просторів, у т. ч. 

щодо потреби їх створення в містах, де вони 

відсутні, та актуальних для молоді послуг, які ними 

надаються.  

Завдання 22. Забезпечити доступ молоді до 

актуальних програм, а також послуг, які надаються 

молодіжними центрами та просторами (у т. ч. 

ВМЦ), організаціями і фахівцями, які працюють з 

молоддю, у післявоєнний період. 

Завдання 23. Запровадити гранти УМФ для 

проектної та інституційної підтримки суб’єктів 

молодіжної роботи, зокрема молоді. 

Завдання 24. Забезпечити здійснення міжнародних 

молодіжних обмінів та активізувати її систему 

впровадження з різними  країнами. 



Завдання 25. Забезпечити стале інформування 

молоді про можливості для реалізації їхнього  

потенціалу в України (щодо діяльності УМФ та 

обмінів). 

Завдання 26. Розробити систему підтримки 

підприємницьких ініціатив молоді та підтримки 

молодих підприємців. 

Завдання 27. Сприяти запровадженню якісної 

системи профорієнтації і професійної 

перекваліфікації молоді з метою її 

працевлаштування. 

Завдання 28. Адвокатувати можливість підтримки 

суб'єктів молодіжної роботи з місцевих бюджетів 

для соціально-економічного розвитку молоді в 

громадах.   

Завдання 29. Створити умови для повноправного 

членства України в програмі ЄС Еразмус+.  

Завдання 30. Забезпечити підтримку ІГС, що 

працюють з молоддю, у післявоєнний період, у т. 

ч. через аналіз їх стану організаційного розвитку, 

та надання грантів. 

Завдання 31. Сприяти підвищенню кваліфікації 

управлінського персоналу ІГС, що працюють з 

молоддю, МДГО, та молоді, яка має бажання 

створити ІГС. 

Завдання 32. Навчання представників органів 

місцевої влади та органів місцевого 

самоврядування про важливість реалізації 

молодіжної політики і здійснення молодіжної 

роботи в громадах, ролі  ІГС у цьому процесі.  



Етап 3: 01/2026 – 12/2032 

 

 Молоді жінки і чоловіки (різних 

категорій) користуються 

інструментами участі молоді, 

відповідно до рекомендацій 

Європейського Союзу, Ради Європи і 

ООН та беруть участь у 

європейський програмах для їхньої 

інтеграції у європейську молодіжну 

спільноту.  

 

Завдання 33. Здійснити аналіз потреб, інтересів, 

цінностей та соціально-економічного становища 

молоді, у тому числі відповідних статистичних 

даних (І етап - базові дані, щорічно протягом І-ІІІ 

етапів). 

Завдання 34. Створити систему інформування 

молоді про можливості для реалізації  її потенціалу 

в України та Європейської інтеграції (щорічно 

протягом І-ІІІ етапів).  

Завдання 35. Забезпечити доступ молоді до 

актуальних програм, а також якісних послуг, які 

надаються на основні здійсненого аналізу, у т. ч. 

молодіжними центрами та просторами, з 

урахуванням рекомендацій Ради Європи і 

Європейського Союзу. 

Завдання 36. Створити систему професійної 

підготовки та підвищення  кваліфікації фахівців з 

питань молоді.  

Завдання 37. Забезпечити надання суб’єктам 

молодіжної роботи грантів від УМФ для розвитку 

потенціалу молоді в Україні, у т. ч. шляхом 

міжнародні молодіжні обміни. 

Завдання 38. Сприяти участі молоді у процесах 

ухвалення рішень через розвиток молодіжних рад, 

підвищення рівня компетентностей їхніх членів, 

розвиток інших безпосередніх форм участі, у т. ч. 

застосовуючи кращі практики Європейського 

Союзу. 

12/2026-12/2032 досягнення цілей, 

пов'язані зі сферами: 

освіти і науки,  

діджиталізації,  

європейською 

інтеграцією, соціального 

захисту,  

культури та 

інформаційної політики, 

будівництва, 

містобудування, 

модернізацією міст та 

регіонів 



Завдання 39. Забезпечити визнання досягнень 

молоді, отриманих під час неформальної освіти, та 

подальших розвиток волонтерства в Україні. 

Завдання 40. Забезпечити повноправне членство 

України в програмі ЄС Еразмус+. 

Завдання 41. Здійснити подальшу підтримки ІГС, 

що працюють з молоддю, та адвокатувати 

співпрацю органів місцевої влади та органів 

місцевого самоврядування з ІГС для ефективної 

реалізації молодіжної політики і молодіжної 

роботи, в тому числі надання підтримки ІГС, що 

працюють з молоддю, з місцевих бюджетів. 

Завдання 42. Сприяти забезпеченню підтримки 

суб'єктів молодіжної роботи з місцевих бюджетів 

для соціально-економічного розвитку молоді в 

громадах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальнонаціональні проєкти 

 

Опис проєкту Обґрунтування Критерії Головний 

відповідальн

ий орган 

державної 

влади 

Орієнтовна 

потреба у 

фінансуванні 

Пропоновані джерела 

фінансування 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

показники виконання 

(кількісні/якісні) 

(млн. грн) 

Національне 

соціологічне 

дослідження щодо 

становища молоді в 

Україні 

Проведення регулярних досліджень 

соціально-економічного становища молоді 

(різних категорій) потрібне для розуміння 

актуальних проблем, потреб і викликів 

молоді та ефективного використання 

ресурсів органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування, міжнародних 

організацій. Це доказова молодіжна 

політика. На основі таких даних (evidence 

based youth policy) молодіжна політика буде 

вдосконалюватися, що надасть змогу 

якомога краще вирішувати питання молоді 

та задовольняти потреби молодих жінок та 

чоловіків. Також це забезпечить 

впровадження ефективної молодіжної 

політики на всіх рівнях (з урахуванням 

адміністративно-територіального розподілу, 

розподілу та статтю, включатиме моніторинг 

різних досліджень та аналітичних даних 

щодо молоді, відображення даних по 

областях, розробку системи індексу участі 

молоді, моніторингу і оцінки реалізації 

молодіжної політики та універсальної 

методики дослідження (може бути 

розглянута методологія індексу участі 

наявність статистичних даних 

про становище молоді в Україні 

та рівня її участі у суспільному 

житті, які допоможуть відчути 

настрої молоді та удосконалити 

пріоритетні напрями молодіжної 

політики для вирішення 

актуальних проблем молоді на 

всіх рівнях. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, інші 

ЦОВВ, ОДА, 

наукові 

установи 

55 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

не потребує 



молоді, індексу благополуччя молоді 

UNFPA: https://www.youthwellbeing.in.ua/, 

методика Євростат: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth), 

цифрові інструменти Дія, U-report). 

На І етапі передбачається проведення 

дослідження для отримання нульових даних. 

На ІІ та ІІІ етапах передбачається 

проведення щорічного дослідження для 

отримання аналітичних даних про 

становище та участь молоді у суспільному 

житті, на основі яких удосконалюватиметься 

молодіжна політика. 

Партнери: ПРООН, МОМ, ФНООН (через 

ІБМ платформу) 

 

єМолодь – цифрова 

молодіжна 

платформа 

Інформування молоді про наявні можливості 

є не менш важливим ніж створення таких 

можливостей. Вкрай необхідним є створення 

сталої системи інформування молоді про 

можливості для реалізації її потенціалу в 

Україні та впровадження Європейської 

інтеграції, а також розробки комунікаційної 

стратегії, оскільки потрібно мати чітке 

бачення щодо того, як саме інформувати 

різні категорії молоді. Подальшою важливою 

складовою цієї системи є проведення 

щорічної інформаційної кампанії серед 

молоді. Акцент на першому етапі: 

інформаційна кампанія має демонструвати 

роль молодих людей в досягненні перемоги 

(всередині країни та за кордоном), наданні 

допомоги ЗСУ, цивільному населенню, 

надихнути і мотивувати молодих людей до 

участі у суспільному житті, бути активними 

громадянами своєї країни. В подальшому - 

кампанія має бути утримання рівня 

підвищено рівень 

поінформованості молоді, у т.ч. 

вразливих категорій та 

української молоді діаспори, про 

наявні можливості залучення до 

відновлення країни, інструменти 

участі, її права та обов’язки для 

самореалізації, розвитку та 

інтеграції у суспільне життя. 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

Міністерство 

цифрової 

трансформаці

ї 

Міністерство 

культури та 

інформаційно

ї політики 

55 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

не потребує 



молодіжної активності та залучення більшої 

кількості молоді різних груп до суспільного 

життя. 

Також не менш важливим є інформування 

представників органів державної влади та 

фахівців, які працюють з молоддю, про 

аналітичні дані щодо становища молоді та 

їхньої участі у суспільному житті, щоб вони 

могли це враховувати під час формування 

політики, яка стосується вирішення 

актуальних питань молоді на всіх рівнях.  

На І етапі передбачається створення модуля 

"єМолодь" на платформі Дія (єМолодь – 

цифрова молодіжна платформа, на якій 

концентруються всі можливості для молоді в 

Україні, а також аналітичні дані від всіх 

стейкхолдерів для інформування молоді і 

фахівців, європейської інтеграції). 

На ІІ етапі передбачається розробка 

комунікаційної стратегії для інформування 

молоді про молодіжну політику, 

забезпечення її імплементації. 

Протягом І-ІІІ етапів планується проведення 

щорічної інформаційної кампанії (кампанія 

має розроблятися з урахуванням потреб 

молодих жінок і чоловіків, вразливих 

категорій, враховуючи тих, хто з обмеженим 

доступом до електронних джерел 

інформації). 

Партнери: USAID/UNITY 

 

Система об’єднання 

молодіжних 

волонтерських 

ініціатив “СпівДія” 

 

 

https://spivdiia.org.ua/.  

Завдяки реалізації проєкту буде забезпечено 

сталу участь молоді у процесах, пов'язаних з 

перемогою та відновленням країни 

(планується долучити понад 15 тис. молодих 

осіб). У рамках проєкту буде: 1) створено 

1) кількість послуг, які 

надаються в рамках роботи 

платформи "СпівДія"; 

2) кількість людей, у т.ч. молоді, 

які скористалися послугами 

платформи"СпівДія" 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

ОПУ, 

Міністерство 

розвитку 

363 БО "БФ "Співдія", 

міжнародних 

організацій 

не потребує 

https://spivdiia.org.ua/


молодіжні волонтерські штаби на базі 

молодіжних центрів для надання допомоги 

цивільному населенню; 2) сформовано базу 

волонтерів, потребуючих та осіб, готових 

надати ресурси для допомоги; 3) забезпечено 

обмін між цивільним населенням, 

волонтерами та державою в ресурсах; 4) 

впроваджено заходи для підтримки 

цивільного населення, зокрема молоді: 

розподілення необхідних товарів, послуг 

серед потребуючих; 5) створено безпечний 

простіп для цивільного населення, у якому 

надаються різні послуги для соціалізації та 

адаптації, зокрема: гуманітарна допомога, 

психологічні та юридичні консультації, 

консультації з працевлаштування, послуги 

для неформальної освіти, розвитку та занять 

з дітьми та молоддю. 

На І етапі створено безпечний та зрозумілий 

простір для цивільного населення (взаємодії 

між волонтерами і населенням) на базі 23 

молодіжних центрів/просторів/молодіжних 

рад, якими надаються такі послуги: 

гуманітарна допомога, психологічні та 

юридичні консультації, кар’єрне 

консультування, підтримка молодих 

підприємців, проведення занять з дітьми та 

молоддю, підготовка до мультитесту шляхом 

неформальної освіти. 

На ІІ етапі передбачається, що напрями 

діяльності проєкту будуть удосконалені та 

будуть розширені послуги для підтримки 

цивільного населення, зокрема молоді, на 

базі молодіжних центрів та просторів: 

психологічні та юридичні консультації, 

кар’єрне консультування, підтримка 

молодих підприємців, проведення занять з 

(психологічної та юридичної 

підтримки населення, кар'єрного 

консультування, підтримки 

молодих підприємців, дітей); 

3) підвищено відсоток молоді, 

яка залучена до волонтерської 

діяльності. 

громад і 

територій 

України, 

Міністерство 

реінтеграції, 

Міністерство 

охорони 

здоров’я 



дітьми та молоддю шляхом неформальної 

освіти, розвиток кейс-менеджменту та 

організація волонтерства. 

На ІІІ етапі передбачається, що платформа 

продовжує свою роботу шляхом надання 

послуг з соціалізації та адаптації дітей та 

молоді, зокрема на базі молодіжних центрів 

та просторів. 

Партнери: IСАР "Єднання", USAID/IREX, 

ПРООН, ЮНІСЕФ, EY4YOUTH, ОБСЄ, 

ФСЄ 

 

Національний 

проєкт залучення 

молоді до 

відновлення 

України 

 

 

Сприяння процесам залучення молоді до 

процесів відновлення України, зокрема 

відновлення об'єктів соціальної і цивільної 

інфраструктури, які постраждали внаслідок 

війни в Україні, шляхом долучення до 

діяльності волонтерських груп при 

молодіжних центрах та просторах. 

Завдяки реалізації проєкту буде створено 

механізм для залучення молоді до процесів 

відновлення країни. 

У рамках проєкту передбачається: 1) 

створити координаційні волонтерські 

простори на базі молодіжних центрів та 

просторів; 2) залучити понад 5 тис. молодих 

осіб до відновлення об’єктів соціальної та 

цивільної інфраструктури на територіях 

громад, що постраждали внаслідок війни; 3) 

залучити молодь, як соціальну групу до 

процесу відбудови країни; 4) сприяти 

поширенню культури волонтерства серед 

молоді для їх згуртованості з метою 

подолання наслідків війни росії проти 

України; 5) навчити 5 тис. молодих осіб 

основам робітничих професій. 

На І етапі передбачається запуск пілотного 

1) підвищено рівень участі 

молоді у процесах ухвалення 

рішень через участь у діяльності 

молодіжних рад; 

2) зменшено відсоток молоді, яка 

не бере жодної участі в 

суспільному житті; 

3) збільшенню відсоток молоді, 

яка знає про різні інструменти 

участі та користується ними. 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

Міністерство 

розвитку 

громад і 

територій 

України 

Міністерство 

внутрішніх 

справ 

Міністерство 

освіти і науки 

50 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

18 грудня 2018 р. № 

1198» 



проєкту у понад 3-х областях України, у 

рамках якого молоді люди з різних областей 

України залучаються до процесів 

відновлення країни та допомоги громадам, 

цивільному населенню, а також підвищать 

рівень своїх компетентностей. 

На ІІ етапі передбачається старт проєкту на 

всій території України. Планується 

здійснити аналіз областей, що найбільше 

постраждали внаслідок війни в Україні, та 

забезпечити обміни молоддю для їхнього 

залучення до процесів відновлення країни і 

допомоги громадам, цивільному населенню, 

а також підвищення рівня своїх 

компетентностей. 

Партнери: ПРООН, ДСНС,ФНООН, 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування "Асоціація міст України", 

ОМС 

 

Розвиток діяльності 

молодіжних рад та 

поширення 

безпосередніх форм 

участі молоді 

Реалізація проєкту забезпечить створення 

умов для участі молоді у процесах 

відновлення країни, інших процесах, що 

стосуються безпосередньо молоді, що є 

одним із пріоритетних напрямів молодіжної 

сфери Європейського Союзу. Розвиток 

молодіжних рад є якісним інструментом 

залучення молоді до процесів ухвалення 

рішень, як в Україні, так і у Європі. 

На І етапі передбачається залучення 

молодіжних рад до процесів, пов'язаних з 

перемогою та відновленням України; 

На ІІ етапі передбачається створення умов 

для участі молоді у процесах відновлення 

країни шляхом підтримки та розвитку 

молодіжних рад. 

На ІІІ етапі передбачається: створення та 

1) підвищено рівень участі 

молоді у процесах ухвалення 

рішень через участь у діяльності 

молодіжних рад; 

2) зменшено відсоток молоді, яка 

не бере жодної участі в 

суспільному житті; 

3) збільшенню відсоток молоді, 

яка знає про різні інструменти 

участі та користується ними. 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

100 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

18 грудня 2018 р. № 

1198» 



підвищення спроможності мережі 

молодіжних рад в Україні і поширення 

безпосередніх форм участі шляхом 

впровадження положень Європейської 

Хартії участі молоді; врахування 

рекомендацій РЄ, ЄС та ООН щодо участі 

молоді в процесах ухвалення рішень на всіх 

рівнях в Україні. 

Партнери: Проєкт Ради Європи “Молодь за 

демократію в Україні: Фаза ІІ”, ПРООН, 

FRSE, SALTO EECA 

 

Активізація 

діяльності 

української молоді 

діаспори 

 

Реалізація проєкту сприятиме підвищенню 

рівня молоді, яка бере участь у процесах, 

пов'язаних з перемогою та відновленням 

країни. 

На І етапі передбачається активізація 

діяльності української молоді діаспори для 

наближення перемоги України (організація 

мирних акцій, виставок, лекцій тощо за 

кордоном на підтримку України; сприяння 

збору, акумуляції та доставки гуманітарної 

допомоги в Україну, надання інформаційної 

підтримки біженцям, забезпечення 

комунікації між переселеними українцями та 

місцевими органами влади). 

На ІІ етапі передбачається підтримка 

діяльності української молоді діаспори за 

кордоном з метою привернення уваги різних 

країн світу до наслідків, які виникли 

внаслідок війни росії проти України, зокрема 

до зруйнованої та пошкодженої 

інфраструктури з метою залучення 

додаткових ресурсів в Україну. 

На ІІІ етапі передбачається залучення 

української молоді діаспори до 

впровадження євроінтеграційних процесів в 

1) збільшено кількість 

молодіжних проєктів із 

залученням української молоді 

діаспори;  

2) збільшено кількість 

молодіжних проєктів із 

залученням партнерів із-за 

кордону;  

3) підвищено рівень уваги 

світової спільноти до 

проблемних питань України 

завдяки роботі української 

молоді діаспори за кордоном. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

закордонних 

справ 

5 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

не потребує 



Україні з метою поширення правдивої 

інформації у світі. 

Партнери: ЮНІСЕФ 

   

Забезпечення 

діяльності 

Національної ради з 

питань молоді для 

залучення молоді до 

відновлення 

України 

 

Підвищення рівня участі у процесах, 

пов'язаних з перемогою та відновленням 

країни, шляхом створення координаційного 

органу при КМУ (Нацради з питань молоді), 

що виконуватиме координаційну функцію у 

процесах ухвалення рішень, що стосуються 

молоді під час війни та у післявоєнний 

період. 

Реалізація проєкту сприятиме підвищенню 

рівня молоді, яка бере участь у процесах, 

пов'язаних з перемогою та відновленням 

країни. 

На І етапі передбачається розробити 

нормативно-правове забезпечення діяльності 

Національної ради з питань молоді. На ІІ 

етапі передбачається запуск Національної 

ради з питань молоді з метою координації 

залучення молоді до процесів відновлення 

країни. 

На ІІІ етапі передбачається підтримка 

діяльності Національної ради з питань 

молоді для виконання функцій, пов'язаних з 

поширенням серед молоді євроінтеграційних 

настроїв, правдивої інформації про ЄС та 

можливості. 

Партнери: ФСЄ, ПРООН, ЮНІСЕФ 

 

1) підвищено рівень участі 

молоді у процесах ухвалення 

рішень через участь у діяльності 

Національної ради з питань 

молоді; 

2) зменшено відсоток молоді, яка 

не бере жодної участі в 

суспільному житті; 

3) збільшенню відсоток молоді, 

яка знає про різні інструменти 

участі та користується ними. 

4) збільшено відсоток молоді, яка 

підтримує європейську 

інтеграцію України та володіє 

достовірною інформацію про ЄС, 

особливо про молодіжну 

політику. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

цифрової 

трансформаці

ї 

не потребує не потребує проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Порядку формування 

та діяльності 

Національної ради з 

питань молоді та 

внесення змін до 

деяких актів Кабінету 

Міністрів України» 

Національна 

програма 

стажування молоді 

(в межах України та 

за кордоном) 

Залучення молоді до процесів проходження 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, 

працевлаштування у бізнес та громадському 

секторах; створення системи особистісного 

1) підвищено відсоток молоді, 

яка зацікавлена в державній 

службі, службі в органах 

місцевого самоврядування; 

2) підвищено рівень обізнаності 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

економіки, 

15 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

проєкт наказу 

Міністерство молоді і 

спортуу "Про 

затвердження 

Порядку організації 



та професійного розвитку молоді в Україні 

віком від 18 до 25 років, розвиток 

відповідального лідерства та підвищення 

рівня громадянської активності молоді. 

Реалізація проєкту:  

• сприятиме особистісному та професійному 

розвитку молоді;  

• підвищить рівень обізнаності молоді щодо 

діяльності державного, приватного та 

громадського секторів;  

• ознайомить молодих людей із основами та 

важливістю державотворення;  

• сприятиме розвитку лідерських якостей 

учасників програми; • надихне молодь брати 

відповідальність за творення своєї держави 

через особисті та професійні досягнення, 

громадянську активність;  

• сприятиме залученню молоді до 

проходження стажування та вступу на 

державну службу, службу в органах 

місцевого самоврядування. 

На ІІ та ІІІ етапах передбачається 

впровадження програми особистісного та 

професійного розвитку молоді шляхом її 

залучення до ознайомлення з роботою 

бізнесу, державних та місцевих органів 

влади, громадського сектору, залучення 

молоді до проходження стажування у 

відповідних органах та організаціях, у т.ч. за 

кордоном. 

Партнери: USAID/UNITY, ФНООН 

 

молоді щодо діяльності 

державного, приватного та 

громадського секторів. 

3) кількість молодих чоловіків і 

жінок різних категорій, які взяли 

участь у стажуваннях; 

4) підвищено відсоток молодих 

жінок та чоловіків, які свідомо 

обирають життєвий шлях. 

 

НАДС міжнародних 

партнерів 

та проведення 

Національної 

програми 

особистісного та 

професійного 

розвитку молоді" 

Участь молоді у 

суспільному житті 

та відновленні 

країни (навчання 

молоді щодо 

Активні, відповідальні та свідомі громадяни 

протягом всього життя здобувають 

відповідні компетентності, отримують 

відповідний досвід, спілкуються з 

оточенням, що формує їх світоглядне 

1) збільшено кількість доступних 

курсів для молоді;  

2) підвищено рівень 

громадянських компетентностей 

молоді (знань, умінь, навичок, 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

освіти і 

10 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

не потребує 



громадянських 

компетентностей) 

 

бачення. Саме тому, важливо навчати 

молодь задля їхнього розвитку та отримання 

громадянських компетентностей, що 

включають в себе питання цінностей, 

лідерства, медіаграмотності, тощо. Водночас 

треба розвивати соціальні компетентності. 

Все це відповідає також євроінтеграційним 

прагненням, оскільки компетентнісний 

підхід до навчання є визначним напрямом 

роботи освітньої (формальної і 

неформальної) сфери Європейського Союзу. 

Можливі теми: громадянська і політична 

освіта, миробудівництво, розвиток цифрових 

навичок та навичок цифрової безпеки, 

медіація, переговори, комунікація, гендерно-

чутлива комунікація; комунікація з 

постраждалими в контексті воєнних 

злочинів; комунікація з ВПО та іншими 

вразливими категоріями, політична освіта 

(наприклад, через Дія. Цифрова освіта) 

Партнери: ФСЄ, Британська Рада, ПРООН, 

ООН Жінки, Проєкт «Розбудова 

демократичного, мирного та ґендерно 

рівноправного суспільства в Україні - Фаза 

ІІ», USAID/UNITY 

 

ставлень тощо) для участі молоді 

в суспільному житті та 

відновленні країни. 

науки, 

Міністерство 

цифрової 

трансформаці

ї 

міжнародних 

партнерів 

Кваліфіковані 

фахівці, які 

працюють з 

молоддю (для 

розвитку 

громадянських 

компетентностей 

молоді) 

 

З метою виховання активних і свідомих 

громадян потрібні фахівці, які здатні 

застосовувати методи неформальної освіти 

для формування громадянських 

компетентностей молодих людей. 

Сильні та професійні фахівці – сильний 

кадровий потенціал країни. Водночас як 

цінна освіта протягом життя, так цінне 

постійне підвищення кваліфікації фахівців, 

які працюють з молоддю. Це можна 

забезпечити через навчання онайн чи каскад 

1) підвищено рівень 

компетентностей фахівців, які 

працюють з молоддю, щодо 

розвитку громадянських 

компетентностей, у тому числі за 

програмою “Молодіжний 

працівник” 2) підвищено 

кількість фахівців, які працюють 

з молоддю. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

освіти і науки 

10 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

не потребує 



форм.  

Реалізація проєкту планується на І-ІІІ етапах 

плану відновлення. 

Партнери: ФСЄ, Проєкт Ради Європи 

“Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІ”, 

Корпус миру США, ПРООН, USAID/UNITY 

 

Волонтерство та 

молодь: розвиток  і 

перспективи в 

Україні 

проєкт здійснюватиметься через підтримку 

волонтерських ініціатив, популяризації 

культури волонтерства серед молоді, 

визнання волонтерської діяльності через 

зарахування компетентностей молоді, 

отриманих під час здійснення волонтерської 

діяльності в процесі здобуття освіти, 

працевлаштування, тощо (шляхом 

інструменту ЄС YouthPass (Молодіжний 

паспорт), адвокації набуття Україною 

статусу Програмної країни програм ЄС 

«Європейський корпус солідарності». 

проєкт є необхідним з одного боку для 

мотивування молодих людей до громадської 

активності, з іншого - для визнання 

суспільством внеску молоді у покращення 

життя громад. Крім того, під час 

волонтерської діяльності, виконуючи певний 

вид робіт, молоді люди вчаться, набувають 

компетентності і отримують досвід їх 

застосування. Таке навчання є не менш 

важливим, ніж отримане у закладах освіти, а 

часом і більш важливим. Водночас шляхом 

волонтерства молоді люди беруть участь у 

відбудові приміщення для проживання ВПО. 

Процес визнання компетентностей, набутих 

під час у т. ч. волонтерської діяльності у 

Європейському Союзі триває з 2007 року. В 

Україні на сьогодні потрібно адвокатувати 

питання зарахування компетентностей, 

1) підвищено рівень залучення 

молоді до волонтерських 

ініціатив заради відновлення 

України та допомоги населенню і 

громадам; 

2) промоцією Національної 

волонтерської платформи 

охоплено понад 50 відсотків 

молоді, у т. ч. вразливих 

категорій та тих, хто тимчасово 

перебуває за кордоном; 

3) кількість організацій, які 

зареєстровано на Платформі для 

популяризації своїх 

волонтерських ініціатив; 

4) кількість волонтерів, які 

працюють в рамках діяльності 

Платформи; 

5) кількість молоді, яка взяла 

участь у волонтерських 

ініціативах, які розміщено на 

Платформі; 

6) здійснено визначення 

компетентностей, отриманих під 

час здійснення волонтерської 

діяльності в процесі здобуття 

освіти, працевлаштування, тощо 

на державному рівні; 

7) компетентності молоді, 

отримані під час здійснення 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

соціальної 

політики, 

Міністерство 

освіти і науки 

100 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

акти Кабінету 

Міністрів щодо 

приєднання до 

Програми ЄС 

"Європейський 

корпус солідарності" 



здобутих під час здійснення волонтерської 

діяльності, перед закладами освіти, 

роботодавцями, іншими. У процесі 

Європейської інтеграції, Україна може 

використати добрі практики визнання 

волонтерської діяльності. 

На І етапі: 1) Національна волонтерська 

платформа 

(https://platforma.volunteer.country) надає: 

гуманітарну допомогу населенню за такими 

напрямами: автоволонтерство; потреби 

захисників у речах; допомога захисникам; 

донорство крові; фінансова допомога 

захисникам; потреба у ліках; кібер-атаки та 

ІТ допомога; допомога біженцям; допомога 

на кухні; міжнародна адвокація; надання 

житла ВПО; допомога тваринам; працює 

оперативний штаб, який моніторить потреби 

у допомозі по всій країні та мобілізує 

волонтерів для допомоги військовим і 

населенню шляхом застосування чат-боту; 

працює портал для швидкого пошуку 

допомоги в Україні “Паляниця” 

(www.palyanytsya.info). 2) здійснюється 

підтримка волонтерських ініціатив, зокрема 

для залучення молоді до волонтерської 

діяльності для відновлення України, в першу 

чергу в громадах (спільно з програмою 

Будуємо Україну Разом шляхом відбудови 

приміщень, придатних для проживання 

ВПО). 

На ІІ етапі передбачається: 1) підтримка 

волонтерських ініціатив, зокрема для 

залучення молоді до волонтерської 

діяльності до відновлення України (в першу 

чергу в громадах спільно з програмою 

Будуємо Україну Разом); 2) продовження 

волонтерської діяльності, 

визнаються і враховуються в 

процесі здобуття освіти, 

працевлаштування, тощо на 

державному рівні шляхом 

впровадженого в Україні 

інструменту ЄС YouthPass 

(Молодіжний паспорт); 

8) підвищено відсоток молодих 

жінок і чоловіків різних 

категорій, які беруть участь у 

міжнародних волонтерських 

проєктах; 

9) НПА відповідають вимогам 

ЄС для набуття Україною 

статусу Програмної країни 

програм ЄС «Європейський 

корпус солідарності"; 

10) підвищено кількість 

українських ІГС, ОМС та інших 

юридичних осіб, які працюють з 

молоддю та користуються 

можливостями програм ЄС 

«Європейський корпус 

солідарності" для реалізації їх 

волонтерських проєктів. 11) 

відбудовано чи відремонтовано 

приміщення для проживання 

ВПО; 

12) кількість молоді, залученої до 

відбудови приміщень для 

проживання ВПО шляхом 

волонтерства. 



роботи Національної волонтерської 

платформи задля популяризації культури 

волонтерства серед молоді з метою її 

залучення до відновлення України (в пергу 

чергу в громадах); 3) аналіз законодавства, 

внесення змін до НПА, адвокація 

застосування інструменту ЄС YouthPass 

(Молодіжний паспорт); 4) аналіз 

законодавства, внесення змін до НПА, 

набуття повноцінного статусу Програмної 

країни програм ЄС «Європейський корпус 

солідарності». 

На ІІІ етапі передбачається: 1) підтримка 

волонтерських ініціатив задля здійснення 

подальшого волонтерства; 2) продовження 

роботи Національної волонтерської 

платформи задля популяризації культури 

волонтерства серед молоді, діалогу між 

волонтерськими організаціями та молоддю, 

яка має бажання волонтерити та допомагати 

населенню; 3) впровадження інструменту ЄС 

YouthPass в Україні; 4) участь молоді в 

програмах ЄС «Європейський корпус 

солідарності».  

Партнери: ЮНІСЕФ, УВС, Softserve, ФСЄ, 

FRSE, SALTO EECA, SALTO Training and 

Cooperation (Мережа ресурсних центрів 

SALTO), SALTO ESC, USAID/UNITY,  

EU4Youth 

 

Модернізація 

молодіжних центрів 

та просторів 

 

Реалізація проєкту забезпечить доступ 

молоді до базових послуг для її 

самореалізації та розвитку, у т.ч. шляхом 

неформальної освіти,в першу чергу тих, які 

необхідні під час війни та у післявоєнний 

період. Також необхідно забезпечити 

можливості для відновлення зруйнованих 

здійснено аналіз молодіжних 

центрів та просторів, виявлені 

потреби щодо їх відновлення та 

модернізації, розроблено 

відповідне нормативно-правове 

забезпечення 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

розвитку 

громад і 

територій 

буде визначено 

за результатом 

аналізу 

нанесених 

збитків 

кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

внесення змін до ЗУ 

"Про державний 

бюджет України" (у 

частині визначення 

суми субвенції на 

фінансування робіт з 

ремонту, 



молодіжних центрів та просторів, створити 

умови для сталого розвитку мережі таких 

об'єктів. На І етапі передбачається 

здійснення збору даних щодо зруйнованих, 

пошкоджених та окупованих молодіжних 

центрів та просторів; 

На ІІ етапі планується: 

1) здійснення комплексного збору, 

узагальнення та аналізу даних щодо 

зруйнованих чи пошкоджених молодіжних 

центрів/просторів; 

2) відновлення першочергових пошкоджених 

(реконструкція) молодіжних центрів та 

просторів; 

3) розроблення нормативно-правових актів з 

метою реалізації інфраструктурних проєктів, 

пов'язаних з фінансуванням робіт з ремонту, 

модернізації, реконструкції або будівництва 

молодіжних центрів та просторів; 

4) створення ефективного механізму 

залучення інвестицій в ремонту, 

модернізацію, реконструкцію або 

будівництво молодіжних центрів та 

просторів, у т. ч. опрацювання механізмів 

виділення фінансування з державного та 

місцевого бюджетів; 

5) здійснення будівництва нових, 

реконструкцію пошкоджених внаслідок 

війни з модернізацією (у т. ч. 

укомплектування обладнанням) наявних 

молодіжних центрів/просторів; 

6) напрацювання "Моделі розвитку мережі 

молодіжних центрів та просторів" із 

урахуванням потреб молоді та 

індивідуальних особливостей відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць 

(трирівнева модель) враховуючи кращі 

України, 

Міністерство 

культури та 

інформаційно

ї політики 

реконструкції, 

модернізації та 

будівництва 

молодіжних центрів); 

внесення змін до ЗУ 

"Про основні засади 

молодіжної політики" 

(у частині 

передбачення 

можливості 

фінансування 

молодіжних центрів 

за рахунок коштів 

субвенції); розробка 

проєкту постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

'Порядку та умов 

надання субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на реалізацію 

проєктів у рамках 

Програми з 

відновлення України" 

(або внесення змін до 

постанови КМУ від 

15.12.2021 № 1324 

"Про затвердження 

'Порядку та умов 

надання субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на реалізацію 

проєктів у рамках 

Програми з 



європейські практики, існуючі стандарти 

якості надання послуг молодіжними 

центрами, принципів створення 

безбар'єрного простору, доступних для 

молоді якісних послуг); 

7) розробка та запуск "Реєстру молодіжних 

центрів та молодіжних просторів", 

забезпечення цифровізації для розвитку 

молодіжних центрів (у т.ч. шляхом розробки 

мобільного додатка); 

8) удосконалення законодавства, розробка 

нових нормативно-правових актів з метою 

розвитку мережі молодіжних центрів та 

просторів. 

На ІІІ етапі передбачається модернізація 

діяльності молодіжних центрів/просторів, 

враховуючи кращі європейські практики та 

виклики сьогодення; удосконалення 

законодавства, розробка нових нормативно-

правових актів з метою розвитку мережі 

молодіжних центрів та просторів. 

 

Партнери: ПРООН, USAID/UNITY, 

ЮНІСЕФ 

 

відновлення 

України"); розробка 

проєкту постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Деякі 

питання 

функціонування 

Реєстру молодіжних 

центрів та 

молодіжних 

просторів"; розробка 

інших нормативно-

правових актів для 

фінансування витрат, 

пов'язаних з 

ремонтом, 

модернізацією, 

реконструкцією та 

будівництвом. 

Аналіз послуг для 

молоді 

Реалізація проєкту забезпечить отримання 

інформації щодо потреб молоді в діяльності 

молодіжних центрів та просторів, отриманні 

послуг, що ними надаються.  

І етап передбачається здійснення 

національного дослідження щодо оцінки 

потреб молоді стосовно послуг молодіжних 

центрів та просторів, які ними надаються під 

час війни, у т. ч. моніторинг потреб молоді 

щодо таких послуг в розрізі регіонів;  

ІІ етап передбачається здійснення 

національного дослідження стану існуючих 

наявність даних щодо актуальних 

для молоді послуг, що надаються 

молодіжними центрами та 

просторами 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

3,5 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

не потребує 



молодіжних центрів та просторів, зокрема 

щодо створення безбар'єрного простору 

шляхом моніторингу потреб молоді щодо 

послуг, які ними надаються в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць, та 

оцінки існуючих і потреби в створенні нових 

молодіжних центрів та просторів відповідно 

до ресурсів і потреб молоді кожної області;  

ІІІ етап передбачає здійснення дослідження 

молоді щодо діяльності молодіжних центрів 

та просторів, у т. ч. послуг, які вони надають 

у розрізі адміністративно-територіальних 

одиниць).  

Партнери: ПРООН, USAID/UNITY 

 

Диверсифікація 

послуг молодіжних 

центрів відповідно 

до потреб молоді 

 

 

Реалізація проєкту дозволить ефективно 

спрямувати ресурси державного та місцевих 

бюджетів в частині надання саме тих послуг 

для молоді, які є необхідними з урахуванням 

специфіки кожної області України На І етапі 

передбачається: 

1) визначити стратегічні орієнтири 

диверсифікації послуг, що надаються 

молодіжними центрами, у т. ч. 

Всеукраїнським молодіжним центром, з 

урахуванням можливостей кожної області, 

потреб молоді та впровадження 

альтернативних ефективних рішень для 

розвитку молодіжних центрів та просторів з 

метою впровадження послуг необхідних для 

молоді під час війни та у післявоєнний 

період; 

2) удосконалення нормативно-правової бази 

щодо переліку послуг (напрямів роботи) 

молодіжних центрів та просторів, що 

надаються під час війни та у післявоєнний 

період; 

1) молодіжні центри та простори 

забезпечують надання 

актуальних послуг для молоді з 

урахуванням її потреб під час 

відповідного етапу відновлення;  

2) молодіжні центри та простори 

та молодіжна робота, що у них 

здійснюється, відповідає 

принципам Ради Європи та ЄС;  

3) актуальні програми для для 

реінтеграції, адаптації, 

соціалізації та розвитку різних 

груп молоді. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

соціальної 

політики 

1750 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

внесення змін до ЗУ 

"Про державні 

соціальні стандарти 

та державні соціальні 

гарантії"; проєкт 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

"Про затвердження 

Стандартів до 

надання безоплатних 

послуг у сфері 

молодіжної політики, 

що надаються 

молодіжними 

центрами незалежно 

від форми власності 

для молоді"; проєкт 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

"Про внесення змін 

до постанови 

Кабінету Міністрів 



3) підтримку молодіжних центрів та 

просторів в умовах війни шляхом надання 

грантів для забезпечення їх життєдіяльності; 

4) розробку програм для роботи з молоддю в 

умовах війни (2 компоненти: кадровий та 

програмний, у т. ч. для надання 

психологічної підтримки, впровадження 

курсів домедичної допомоги, програм з 

кар’єрного консультування, для здійснення 

підприємництва та працевлаштування, 

розвитку громадянських компетентностей, 

допомоги молоді з числа ВПО, організації 

волонтерської діяльності, тощо); 

На ІІ етапі передбачається: 

1) впровадження на базі молодіжних центрів 

(просторів) актуальних напрямів (послуги) їх 

роботи з молоддю та розробити програми 

для роботи з молоддю у післявоєнний період 

(2 компоненти: кадровий та програмний, у т. 

ч. для надання психологічної підтримки, 

впровадження курсів домедичної допомоги, 

програм з кар’єрного консультування, для 

здійснення підприємництва та 

працевлаштування, розвитку громадянських 

компетентностей, допомоги молоді з числа 

ВПО, організації волонтерської діяльності, 

тощо) з урахуванням принципів 

безбар’єрного простору; 

2) реалізацію програм для реінтеграції, 

адаптації, соціалізації та розвитку різних 

груп молоді (передусім молоді з числа ВПО, 

захисниць та захисників, ветеранів бойових 

дій з числа молоді), а також надання 

актуальних послуг, які надаються молоді у 

післявоєнний період; 

3) удосконалення законодавства та розробка 

необхідної нормативно-правової бази щодо 

України від 20 грудня 

2017 року № 1014"; 

проєкт наказу 

Міністерство молоді і 

спортуу "Про 

затвердження 

Порядку 

присудження 

молодіжним центрам 

національного знаку 

якості, моніторингу 

та оцінки 

ефективності їхньої 

діяльності"; проєкт 

наказу Міністерство 

молоді і спортуу "Про 

затвердження Змін до 

Національного знаку 

якості та критеріїв 

якості для 

молодіжних центрів"; 

розробка проєкту 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

"Про затвердження 

'Порядку та умов 

надання субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на розвиток мережі 

молодіжних центрів" 



переліку послуг (напрямів роботи) 

молодіжних центрів та просторів, що 

надаються під час війни та у післявоєнний 

період (зокрема щодо впровадження 

стандартів надання послуг молодіжними 

центрами, оцінки якості їх надання); 

На ІІІ етапі передбачається: 

1) реалізація актуальних програм для 

розвитку потенціалу молоді в Україні, у т. ч. 

з сільської місцевості, зокрема тих, які 

впроваджуються молодіжними центрами та 

просторами; 

2) удосконалення необхідної нормативно-

правової бази для розвитку діяльності 

молодіжних центрів та просторів; 

3) удосконалення роботи молодіжних 

центрів та просторів, у т. ч. ВМЦ, 

враховуючи положення Хартії 

Європейського Союзу місцевої молодіжної 

роботи та стандарти Ради Європи та 

рекомендації ЄС; 

4) приведення стандартів молодіжної 

роботи, яка здійснюється суб’єктами 

молодіжної роботи, у т. ч. молодіжними 

центрами та просторами до стандартів якості 

Ради Європи та рекомендацій Європейського 

Союзу. 

Партнери: Центр КСВ, Проєкт Ради Європи 

“Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІ”, 

DOBRE, Корпус миру, ПРООН, ЮНІСЕФ, 

ФНООН 

 

Кваліфіковані 

фахівці, які 

працюють з 

молоддю (молодіжні 

працівники) 

Метою проєкту є навчання фахівців, які 

працюють з молоддю, для надання ними 

психологічної підтримки, впровадження 

курсів домедичної допомоги, програм з 

кар’єрного консультування, для здійснення 

1) підвищено рівень 

компетентностей фахівців, які 

працюють з молоддю, у т.ч. 

молодіжних працівників;  

2) запроваджено професію 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

освіти і науки 

50 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

Внесення змін до ЗУ 

"Про основні засади 

молодіжної 

політики", проєкт 

наказу Міністерство 



 

 

підприємництва та працевлаштування, 

розвитку громадянських компетентностей, 

допомоги молоді з числа ВПО, організації 

волонтерської діяльності, у т. ч. шляхом 

неформальної освіти через програму 

“Молодіжний працівник”. 

Здійснення ефективної молодіжної роботи 

потребує наявності кваліфікованих фахівців, 

у т.ч. молодіжних працівників, основною 

спеціалізацією яких є використання методів 

неформальної освіти у поєднанні із 

знаннями, здобутими під час здобуття 

формальної освіти у різних сферах 

економіки. В більшості країн ЄС існує 

відповідна професія і відповідна система для 

її набуття та підвищення кваліфікації, що 

забезпечить професійну підготовку 

відповідних фахівців для їхньої ефективної 

роботи з молоддю.  

На І етапі передбачається навчання фахівців 

у т. ч. в молодіжних центрах/просторах, для 

надання ними актуальних послуг молоді з 

урахуванням умов війни.  

На ІІ етапі: запровадження професії 

“фахівець з питань молоді (молодіжний 

працівник)” та удосконалення програми 

"Молодіжний працівник" (у т. ч. через 

розробку професійний стандарту).  

На ІІІ етапі передбачається здійснення 

комплексної підготовки фахівців з питань 

молоді, шляхом формальної і неформальної 

освіти, у т. ч. шляхом розробки стандарту 

вищої освіти за спеціальністю (молодіжна 

роботи). Протягом І-ІІІ етапів 

передбачається підготовка фахівців для 

роботи з молоддю (молодіжних працівників, 

представників молодіжних 

"фахівець з питань молоді";  

3) забезпечено підготовку 

фахівців з питань молоді шляхом 

формальної освіти. 

міжнародних 

партнерів 

молоді і спортуу "Про 

внесення змін до 

наказу Міністерство 

молоді і спортуу від 

19.09.2018 № 4334" 

(Порядок реалізації 

програми 

"Молодіжний 

працівник"), проєкт 

професійного 

стандарту за 

професією «Фахівець 

з питань молоді 

(молодіжний 

працівник)», проєкт 

стандарту вищої 

освіти за 

спеціальністю 

(молодіжна роботи). 



центрів/просторів, волонтерських 

організацій, ІГС, інші фахівці, що працюють 

з молоддю шляхом формальної та 

неформальної освіти).  

Партнери: Проєкт Ради Європи “Молодь за 

демократію в Україні: Фаза ІІ”, ПРООН, 

Корпус миру США, USAID/UNITY, 

ЮНІСЕФ, ФНООН 

 

Український 

молодіжний фонд: 

створення умов для 

відновлення 

України та 

повернення молоді, 

яка тимчасово 

перебуває за 

кордоном 

Молоді жінки та чоловіки мають потребу у 

самореалізації через різноманітні види 

діяльності. Можливість реалізувати свої ідеї 

є одним з основних мотиваторів до 

навчання, особистісного розвитку та 

громадської участі. Саме УМФ створює такі 

можливості, де молоді люди можуть 

отримати фінансову підтримку для втілення 

їхні соціально значущих ідей в життя, які 

також будуть потрібні для відновлення 

України. Також УМФ надаватиме підтримку 

ІГС для їхньої роботи з молоддю та їх 

залучення до відновлення України.  

На І етапі передбачається розробка та 

затвердження відповідних НПА, розробка 

концептуального та стратегічного бачення 

(структура, стратегія, комунікаційна 

стратегія, визначення місії, візії, напрямів та 

механізмів діяльності, запровадження 

електронної системи);  

На ІІ етапі передбачається у 2023 році старт 

роботи Українського молодіжного фонду та 

проведення пілотного конкурсу проєктів, з 

2024 року проведення щорічних конкурсів та 

надання грантів для суб’єктів молодіжної 

роботи.  

На ІІІ етапі передбачається проведення 

щорічних конкурсів проєктів та надання 

1) кількість грантових програм, 

започаткованих в рамках 

діяльності УМФ; 

2) кількість молоді, яка отримала 

гранти на проєктну підтримку від 

УМФ; 

3) кількість ІГС, які отримали 

гранти на проєктну підтримку від 

УМФ; 

4) відсоток молоді, охопленої 

промоцією УМФ; 

5) відсоток молоді, яка 

долучилася до проєктів УМФ 

задля її участі у суспільному 

житті та відновлення України. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

цифрової 

трансформаці

ї 

700 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

Внесення змін до 

Закону України "Про 

основні засади 

молодіжної 

політики", прийняття 

постанов КМУ «Деякі 

питання Українського 

молодіжного фонду»; 

«Про затвердження 

Порядків надання 

Українським 

молодіжним фондом 

проєктної та 

інституційної 

підтримки у формі 

бюджетних грантів». 



грантів для суб'єктів молодіжної роботи.  

Партнери: ЮНІСЕФ, ФСЄ, ІСАР "Єднання" 

 

Інформаційна 

кампанія про 

можливості 

Українського 

молодіжного фонду 

та обмінів молоддю 

 

Проєкт здійснюватиметься з урахуванням 

потреб молодих жінок і чоловіків, осіб з 

інвалідністю та обмеженим доступом до 

інтернет і засобів зв’язку, через “еМолодь” 

на порталі Дія. 

Необхідність проєкту обумовлена наданням 

доступної інформації різним категорівям 

молоді, у т.ч. тим, хто тимчасово вимушений 

перебувати за кордоном, про можливості, що 

надаються УМФ, для реалізації потенціалу в 

Україні. Планується впровадження проєкту 

на І-ІІІ етапах. 

Партнери: ФСЄ, ЮНІСЕФ, ІСАР "Єднання" 

1) підвищення рівня 

поінформованості молоді та 

організацій про можливості 

УМФ для реалізації потенціалу в 

Україні, у т.ч. тих, які за 

кордоном; 

2) підвищення кількості 

проєктних заявок на реалізацію 

міжнародних молодіжних 

проєктів; 

3) підвищення кількості молодих 

жінок і чоловіків різних 

категорій, які взяли участь у 

міжнародних молодіжних 

проєктах. 

 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

цифрової 

трансформаці

ї, 

Міністерство 

культури та 

інформаційно

ї політики 

5 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

Внесення змін до 

постанови КМУ від 

02.06.2021 № 579, 

розробка наказу 

Міністерство молоді і 

спортуу "Порядок 

реаліації ініціативи 

"Національна 

інституційна 

платформа підтримки 

молодіжного 

підприємництва та 

підприємницьких 

навичок молодих 

людей" 

Міжнародні 

молодіжні обміни: 

пошук ефективних 

рішень щодо 

відновлення 

України  

Популяризація обмінів серед молоді, у т. ч. 

задля пошуку спільних рішень задля 

відновлення країни, консультування щодо 

заповнення заявки, реалізація проєктів та 

забезпечення звітності, здійснення обмінів. 

Міжнародні молодіжні преєкти (обміни) є 

потужним джерелом навчання та 

формування української та європейської 

ідентичності. Це також підвищує рівень 

їхньої спроможності та самостійності. 

Участь у таких проєктах є часто 

неможливою для "менш успішних" молодих 

людей. Спрощення процедур участі 

відкриває доступ до міжнародних 

молодіжних обмінів більшій кількості 

молоді різних категорій. Міжнародні 

молодіжні обміни є кращою практикою 

1) підвищення рівня 

поінформованості молоді про 

міжнародні молодіжні обміни; 

2) підвищення відсотка ІГС, 

установ та організацій, що 

працюють з молоддю, які подали 

заявки на обміни молоддю; 

3) підвищення відсотка ІГС, 

установ та організацій, що 

працюють з молоддю, які 

реалізували соціально-значущі 

проєкти. 

4) підвищення кількості молодих 

жінок і чоловіків, які взяли 

участь у міжнародних 

молодіжних проєктах. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

цифрової 

трансформаці

ї, 

Міністерство 

закордонних 

справ 

150 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

На I етапі: 

Внесення змін до: 

1) Порядку 

здійснення 

Українсько-

Польських обмінів 

молоддю та 

проведення заходів 

відповідно до 

Договору між 

Кабінетом Міністрів 

України та Урядом 

Республіки Польща 

про Українсько-

Польську Раду обміну 

молоддю, 

затвердженого 



молодіжної роботи в Європейському Союзі - 

більша кількість проєктів для молодих 

українців відкриватиме кращі можливості 

для європейської інтеграції українців, також 

в умовах війни, Україна потребуватиме 

швидких ефективних рішень задля 

відновлення України. Обміни молоддю з 

різними країнами - перевірений інструмент 

пошуку таких рішень та впровадження 

кращих з них в Україні.  

На І етапі передбачається запровадження 

електронної системи для проведення 

конкурсів в рамках здійснення міжнародних 

обмінів молоддю у партнерстві з Польщею 

та Литвою; 

На ІІ-ІІІ етапах передбачається здійснення 

щорічних обмінів молоддю між Україною та 

Польщею, Україною та Литвою, іншими 

країнам ЄС та світу. 

Партнери: Fundacja Rozwoju System 

Edukaciji, ФСЄ 

наказом Міністерство 

молоді і спортуу від 

04.07.2016 № 2643, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 11 липня 

2016 р. за № 

937/29067 

(зі змінами); 

2) Порядку 

здійснення обмінів 

молоддю України та 

Литви та проведення 

заходів відповідно до 

Угоди між Урядом 

України та Урядом 

Литовської 

Республіки про Раду 

обмінів молоддю 

України та Литви, 

затвердженого 

наказом Міністерство 

молоді і спортуу від 

16.11.2016 № 4297, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 18 листопада 

2016 р. за № 

1498/29628 (зі 

змінами). 

 

На II-ІІІ етапі: 

1) Підписання Угод 

між Урядом України 

та Урядами інших 

країн ЄС та світу про 

Ради обмінів 



молоддю; 

2) Розробка та 

затвердження 

Порядків здійснення 

обмінів молоддю між 

Україною та іншими 

країнами ЄС та світу. 

 

Національна 

інституційна 

платформа 

підтримки 

молодіжного 

підприємництва та 

підприємницьких 

навичок молодих 

людей 

Розвиток мережі інкубаторів на базі установ, 

що працюють з молоддю, навчальних 

закладів, інших зацікавлених установ та 

організацій, менторінг, у т. ч. щодо 

вирішення кризових ситуації для 

підприємців, консалтінг, грантова підтримка 

малого бізнесу, розробка окремих програм 

підтримки для малого і середнього бізнесу, 

створення масштабування проєкту задля 

його доступності різним категоріям молоді. 

Формування підприємницьких 

компетентностей серед молоді для 

започаткування власної справи, а також 

підтримка молодих підприємців задля 

їхнього виживання в умовах війни росії 

проти України та в післявоєнний період 

необхідно для зниження рівня безробіття 

серед молоді та мотивації молодих українців 

повертатись додому із за кордону, з 

особливим акцентом на його масштабування 

та забезпечення доступу до різних категорій 

молоді.  

На І етапі передбачається напрацювання 

концепції та механізмів роботи Національної 

інституційної платформи, аналіз НПА; 

На ІІ етапі передбачається: у 2023 році - 

прийняття необхідних НПА, створення 

структури, формування команди, методології 

процесів та напрацювання дорожньої карти, 

1) відсоток молоді, яка знає про 

можливості, пов’язані з 

підприємництвом і розвитком 

власних проєктів, і позитивно їх 

оцінює (awareness level) – 50-

70%; 

2) відсоток молодих людей, які 

цікавляться підприємництвом та 

цікаво спробувати реалізувати 

власну справу – не менше 20%; 

3) кількість молоді, охоплених 

заходами (офлайн/онлайн/медіа) 

в рамках цієї Платформи – не 

менше 1 млн/рік; 

4) кількість ідей проєктів на 

початковій стадії від молоді, які 

проходять через Платформу – 

1000/рік; 

5) відсоток проєктів, що 

валідувалися/запустилися (стадія 

продукту) – 10%; 

6) кількість проєктів, що 

отримали грант від УМФ – не 

менше 100; 7) кількість молодих 

підприємців, які відновили свій 

бізнес 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

економіки, 

Міністерство 

цифрової 

трансформаці

ї, 

Міністерство 

освіти і науки 

250 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

Внесення змін до 

постанови КМУ від 

02.06.2021 № 579, 

розробка наказу 

Міністерство молоді і 

спортуу "Порядок 

реаліації ініціативи 

"Національна 

інституційна 

платформа підтримки 

молодіжного 

підприємництва та 

підприємницьких 

навичок молодих 

людей" 



впровадження пілотного проєкту та 

впровадження щорічних грантів від УМФ. 

На ІІІ етапі передбачається подальше 

впровадження проєкту та масштабування. 

Партнери: ІГС, YEP, Центр КСВ, ЮНІСЕФ, 

ФСЄ, ІСАР "Єднання",ФНООН 

 

Національний 

проєкт 

профорієнтації та 

професійної 

перекваліфікації 

молоді 

 

Мета проєкту - сприяння свідомого вибору 

життєвого шляху молоді, створення модулів 

для перекваліфікації, надання якісних послуг 

фахівцями, популяризації професійно-

технічної освіти (підготовка молоді за 

робітничими професіями шляхом 

неформальної освіти), залучення усіх 

стейкхолдерів: вчителі, батьки, інші. 

Значний дисбаланс між попитом та 

пропозицією на ринку праці є одним з 

ключових викликів. Професійна підготовка 

не відповідає потребам роботодавців. 

Профорієнтація та перекваліфікація є вкрай 

важливими процесами для подолання 

безробіття серед молоді. Саме тому існує 

потреба у створенні сталої систему 

профорієнтації, враховуючи виклики 

сьогодення. Також внаслідок війни росії 

проти України, існує потреба 

перекваліфікації молоді та популяризації 

робітничих професій. За результатами 

опитування серед молоді шляхом U-Report, 

39% молоді зазначила, що готова 

перекваліфікуватися заради відновлення 

України - потенційної молоді, яка може 

долучитися до цього процесу. Одним із 

дієвих інструментів може бути навчання 

молоді робітничим професіям шляхом 

неформальної освіти. 

На І етапі передбачається аналіз напряму, 

1) підвищення відсотка молоді, 

яка свідомо обирає свій життєвий 

шлях; 

2) підвищення відсотка молоді, 

яка працевлаштовується за 

обраною професією; 

3) відсоток молоді, яка 

перекваліфікувалася за 

робітничими професіями для 

відновлення України; 

4) підвищення відсотка фахівців, 

які працюють з молоддю та 

удосконалили рівень своїх 

компетентностей для здійснення 

профорієнтації; 

5) підвищення відсотка молоді, 

охоплених профорієнтаційними 

сучасними інструментами; 

6) підвищення рівня залучення 

батьків до профорієнтаційних 

заходів. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

освіти і 

науки, 

Міністерство 

економіки, 

Державна 

служба 

статистики 

20 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

не потребує 



напрацювання механізмів роботи, вивчення 

питання аналізу ринку праці (у т.ч. на 

обласному рівні). 

На ІІ-ІІІ етапах передбачається створення 

ефективної системи профорієнтації, 

внесення змін до НПА, впровадження 

актуальних проєктів для профорієнтації та 

перекваліфікації молоді (в першу чергу 

підготовка молоді за робітничими 

професіями, у т. ч. шляхом неформальної 

освіти. 

Партнери: Центр КСВ, ЮНІСЕФ, 

USAID/UNITY, ФНООН 



“Громада для 

молоді” - ініціатива 

для комплексної 

підтримки місцевої 

молодіжної політики 

 

 

Молодіжна політика і молодіжна робота є 

найбільш ефективними на рівні місцевих 

громад - саме там де молодь проживає. На 

сьогоднішній день створено достатньо 

сприятливі умови для реалізації молодіжної 

політики і молодіжної роботи, яка відповідає 

рекомендаціям Ради Європи і Європейського 

Союзу. Усвідомлення про важливість молоді 

у місцевих громадах також здебільшого 

присутнє у представників ОМС, проте не 

завжди є відповідні знання щодо роботи з 

молоддю і відсутність бажання та/або 

ресурсів інвестувати у молодіжну політику 

та молодіжну роботу. Реалізація проєкт 

допоможе створити таке середовище в 

громадах, де молоді люди матимуть 

можливість розвиватися, а головне матимуть 

бажання там жити і брати участь у розвитку 

громад. (обмін досвідом місцевого 

самоврядування щодо успіхів в сфері 

молодіжної політики, презентація кращих 

практик фінансування молодіжних програм 

та підтримка молодіжних бюджетів участі, 

рейтинг міст, що підтримують молодіжну 

політику, щорічний форум, який 

проводиться спільно з асоціаціями міст, 

іншими, можна застосувати індекс 

благополуччя, індекс участі, громаду, 

дружню до дітей та молоді). 

На ІІ етапі передбачається адвокація 

підтримки суб'єктів молодіжної роботи з 

місцевих бюджетів для соціально-

економічного розвитку молоді в громадах; 

На ІІІ етапі передбачається впровадження 

ініціативи 

Партнери: Асоціація міст України, інші 

асоціації, органи місцевої влади та органи 

місцевого самоврядування, ІСАР "Єднання", 

ЮНІСЕФ, ФРООН 

1) підвищення рівня життя 

молоді в громаді; 

2) підвищення рівня 

застосування інструментів 

залучення молоді до суспільного 

життя; 

3) підвищення рівня підтримки 

ІГС, установ та фахівців, що 

працюють, в громаді; 

4) підвищення рівня 

поінформованості молоді про 

можливості для реалізації 

власного потенціалу в громаді; 

5) підвищення рівня 

компетентностей молоді для 

їхньої самореалізації та розвитку 

в громаді; 

6) підвищення кількості програм 

для розвитку молоді та послуг, 

які надаються установами, що 

працюють з молоддю, 

молодіжними центрами та 

просторами; 

7) підвищення кількості фахівців, 

які працюють з молоддю; 

8) кількість молодіжних центрів 

чи просторів, створених для 

молоді в громаді. 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

розвитку 

громад і 

територій 

України 

10 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

Затвердження 

рекомендацій для 

місцевих органів 

державної влади 

щодо здійснення 

ініціативи "Громада 

для молоді". 



Повноправне 

членство України в 

програмі ЄС 

Еразмус+. 

 

 

 

Програма ЄС Еразмус + надає можливості 

для міжнародної молодіжної співпраці. В 

частині молодіжної співпраці ІГС є 

основними акторами реалізації міжнародних 

молодіжних проєктів. Проте, участь у 

проєктах і проєктна "бюрократія" вимагає 

від ІГС відповідних знань і зусиль. В Україні 

кількість ІГС, які реалізовують проєкти в 

рамках Еразмус є дуже незначною. Для 

збільшення кількості міжнародних 

молодіжних проєктів, які реалізовуються за 

гроші ЄС необхідно підвищувати 

спроможність українських ІГС, розробляти і 

реалізовувати такі проєкти. Набуття 

Україною статусу Програмної країни 

програми Еразмус + значно спростить для 

українських ІГС доступ до фінансування. 

На ІІ етапі передбачається Посилення 

спроможності ІГС брати участь і залучати 

молодь у проєкти програми Еразмус +, 

провести переговори з Європейською 

комісією щодо розширення можливостей 

України в програмах ЄС "Еразмус+", 

провести спільне з ЄС дослідження 

(обстеження) стосовно переваг та 

можливостей членства України у програмі 

«Еразмус+» у статусі програмної країни; 

здійснити аналіз законодавства, розробити 

спільно з Європейською комісією покрокову 

Дорожню карту з переліком конкретних 

кроків на шляху приєднання до Програми, у 

тому числі з метою синхронізації 

національної політики у сферах молоді, 

спорту та удосконалення наявної 

інфраструктури. 

На ІІІ етапі передбачається: забезпечити 

повноправне членство України в програмі 

1) підвищено відсоток ІГС, які 

мають спроможність до участі у 

програмі ЄС Еразмус+; 

2) підвищено відсоток молодих 

жінок та чоловіків різних 

категорій, які користується 

можливостями програм програмі 

ЄС Еразмус+; 

3) НПА відповідають вимогам 

ЄС, необхідним для набуття 

Україною статусу програмної 

країни програми ЄС Еразмус+ 

Міністерство 

молоді та 

спорту, 

Міністерство 

освіти і 

науки, 

Міністерство 

закордонних 

справ 

50 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

акти Кабінету 

Міністрів України 

щодо повноправного 

членства України в 

програмі ЄС 

Еразмус+ 



ЄС Еразмус+ шляхом створення 

Українського національного агентства, 

національної і регіональної структури 

підтримки і залучення молоді до участі в 

програмі ЄС Еразмус+. 

Партнери: SALTO EECA 

 

Дослідження потреб 

та можливостей  

інститутів 

громадянського 

суспільства, які 

працюють з 

молоддю 

 

 

 

Здійснення соціологічного щорічного 

дослідження щодо діяльності ІГС в Україні, 

їхньої спроможності, послуг, які вони 

надають молоді, з розподілом на групи. 

Аналіз потреб ІГС дозволить створити 

ефективну програму підтримки і встановити 

пріоритети конкурсу інституційних грантів, 

які відповідатимуть потребам. Дослідження 

дозволить ефективно використати кошти для 

підтримки ІГС.  

Реалізація проєкту передбачається на І-ІІІ 

етапах.  

Партнери: проєкт Ради Європи “Молодь за 

демократію в Україні: Фаза ІІ”, ІСАР 

“Єднання”, ПАКТ 

 

наявність статистичних даних 

про потреби та можливості для 

продовження діяльності ІГС, які 

працюють з молоддю, змін, що 

відбулись в організаціях, які 

допоможуть проаналізувати їх 

діяльність та удосконалити 

пріоритетні напрями молодіжної 

політики для вирішення їхніх 

питань задля ефективної роботи з 

молоддю, у т.ч. відновлення 

країни. 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

10 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

 

Навчання та 

консультування 

інститутів 

громадянського 

суспільства. 

 

 

 

Створення громадської організації, 

проєктний менеджмент, партнерство, 

залучення та управління ресурси, розуміння 

бюджетного процесу у громаді, точок 

впливу, оволодіння інструментами адвокації, 

з управління громадськими організаціями. 

Для того, щоб громадянське суспільство 

було партнером для органів державної влади 

для вирішення актуальних питань молоді, 

реалізації молодіжної політики та розвитку 

громад в цілому, ІГС повинні мати 

відповідні спроможності. З другої половини 

2022 буде відбуватись процес 

1) підвищено кваліфікацію 

працівників ІГС; 

2) підвищено спроможність ІГС 

задля їхньої ефективної роботи з 

молоддю; 

3) підвищено рівень залучення 

молоді до діяльності ІГС; 

4) підвищено рівень 

організаційної спроможності 

ІГС; 

5) підвищено рівень партнерства 

між представниками ІГС в 

Україні та за кордоном задля 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

25 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

Внесення змін до 

постанови КМУ від 

2.06.2021 № 579. 



інституціоналізації громадських ініціатив та 

волонтерських груп, які з'явились як 

відповідь на війни росії проти України. 

Подібний процес вже відбувався у 2014-2015 

р.р. Зараз ІГС потребують базової підтримки 

щодо організаційного розвитку, навчання 

персоналу, активістів. Державі надзвичайно 

вигідно надавати підтримку новоствореним 

організаціям, щоб допомогти їм реалізувати 

свій потенціал на благо країни і суспільства.  

На І етапі передбачається навчання та 

консультування ІГС, в тому числі 

організацій, які перемістились в інші 

області, задля їхнього виживання та 

функціонування в умовах війни; 

На ІІ етапі передбачається: 

1) удосконалення та впровадження програм 

навчання для ІГС (офлайн та онлайн) 

адаптації в післявоєнний період; 

2) розробка та впровадження програм для 

молоді, яка має бажання створити ІГС, 

3) мережування ІГС через програми обміну 

досвідом для представників ІГС (національні 

та міжнародні), а також надання підтримки 

для інтеграції молодіжних ІГС до 

міжнародних молодіжних структур. 

На ІІІ етапі передбачається впровадження 

програм навчання ІГС для розвитку їх 

спроможності, враховуючи виклики 

сьогодення. 

Партнери: проєкт Ради Європи “Молодь за 

демократію в Україні: Фаза ІІ”, ПРООН, 

ІСАР “Єднання”, ФСЄ, Британська Рада, 

Eurodesk, SALTO EECA, FRSE, ЮНІСЕФ 

 

вирішення актуальних проблем 

молоді; 

6) підвищено рівень співпраці 

між представниками ІГС, 

органами місцевого 

самоврядування та органами 

державної влади. 7) Підвищено 

індекс організаційної 

спроможності ІГС, які працюють 

з молоддю 

Підтримка 

інститутів 

ІГС продемонстрували величезну готовність 

і спроможність мобілізувати людей і ресурси 

1) кількість ІГС, які отримали 

гранти на інституційну 

Міністерство 

молоді та 

150 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

"Внесення змін до 

Закону України ""Про 



громадянського 

суспільства на 

національному та 

місцевому рівні. 

для допомоги ЗСУ та цивільному населенню, 

яке постраждало від військової агресії. 

Багато з них були вимушені переїхати, 

переважна більшість перелаштували свою 

роботу, багато втратили персонал. В перший 

період реалізації плану їм знадобиться 

підтримка для відновлення/продовження 

повноцінного функціонування. В 

подальшому така підтримка буде допомагати 

їх укріплювати їхню спроможність, 

розширювати партнерство, залучати до 

відновлення країни якомога більшу кількість 

молоді. 

На І етапі передбачається надання підтримки 

ІГС в умовах війни шляхом надання грантів 

для забезпечення їх життєдіяльності (спільно 

з міжнародними партнерами). 

На ІІ етапі передбачається: 1) напрацювання 

механізмів підтримки МДГО для надання їх 

інституційних грантів (початок 2023 року); 

2) проведення конкурсу та надання 

інституційних грантів для МДГО, 

враховуючи здійснений перегляд і визначені 

пріоритети для їх надання, а також аналіз 

потреб та спроможностей МДГО; 

На ІІ-ІІІ етапі передбачається надання 

щорічних інституційний грантів для МДГО. 

Партнери: ПРООН, ФСЄ, ІСАР “Єднання” 

 

підтримку від УМФ; 

2) відсоток молоді, яка 

долучилася до проєктів УМФ 

задля її участі у суспільному 

житті та відновленні України; 3) 

підвищено індекс організаційної 

спроможності ІСГ. 

спорту інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

основні засади 

молодіжної 

політики"", 

прийняття постанов 

КМУ «Деякі питання 

Українського 

молодіжного фонду»; 

«Про затвердження 

Порядків надання 

Українським 

молодіжним фондом 

проєктної та 

інституційної 

підтримки у формі 

бюджетних грантів». 

" 

Співпраця між 

органами місцевої 

влади, органами 

місцевого 

самоврядування та 

інститутами 

громадянського 

суспільства задля 

Консультування органів місцевої влади та 

органів місцевого самоврядування з ІГС, у 

т.ч. МДГО, щодо питань молодіжної 

політики, конкурсів та надання грантів для 

них на місцевому рівні. 

Підтримка ІГС на місцевому рівні з коштів 

місцевого бюджету є ознакою демократії, 

залучаючи місцевих мешканців до 

"1) підвищено рівень обізнаності 

органів місцевого 

самоврядування про важливість 

молодіжної політики та 

молодіжної роботи в громадах; 

2) підвищено рівень обізнаності 

органів місцевого 

самоврядування щодо 

Міністерство 

молоді та 

спорту 

10 кошти державного/ 

місцевого бюджетів/ 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством, у т. ч. 

міжнародних 

партнерів 

 



реалізації 

молодіжної політики 

і молодіжної роботи 

вирішення місцевих проблем. Конкурс 

проєктів, які розробляються та 

пропонуються ІГС є дієвим механізмом для 

реалізації найкращих ідей/найкращих 

способів для вирішення місцевих проблем за 

менші гроші. В Україні існують практики 

організації конкурсів проєктів, де органами 

місцевого самоврядування приймається 

політичне рішення підтримувати ІГС задля 

їхньої ефективної роботи з молоддю та їх 

залучення до вирішення питань громади. 

Адже молодь менше довіряє державним 

органам і більше громадським організаціям 

(у т.ч. волонтерським) та з більшим 

бажанням буде долучатися до вирішення 

питань громади у співпраці з ІГС. Проте такі 

випадки непоодинокі. проєктдопоможе 

адвокатувати підтримку ІГС, що працюють з 

молоддю, з місцевих бюджетів. На ІІ етапі 

передбачається навчання МВО та ОМС 

щодо молодіжної політики і молодіжної 

роботи та їх реалізації у співпраці з ІГС. 

На ІІІ етапі етапі передбачається адвокація 

можливостей підтримки ІГС, що працюють з 

молоддю, з місцевих бюджетів та 

впровадження проєкту в більшості громад 

України. 

Партнери: Корпус миру (у частині надання 

малих грантів на проєктну діяльність 

молодіжних ГО), проєкт Ради Європи 

“Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІ”, 

ІСАР ""Єднання 

можливостей організації 

конкурсів проєктів на рівні 

територіальних громад; 

3) підвищено рівень обізнаності 

ІГС про можливості підтримки 

від органів місцевого 

самоврядування для 

впровадження ефективної 

діяльності в громаді; 

4) підвищено кількість ІГС, які 

отримали гранти для реалізації 

молодіжних ініціатив/проєктів в 

громаді. 

5) зросла кількість громад, де 

ОМС виділяють кошти на 

проведення конкурсу проєктів 

серед ІГС. 

"  

 


