
Додаток 2  

до Методики  

 

ФОРМИ  

для оцінки ефективності виконання Програми  

за соціальними показниками  

 

Назва Програми: Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021–2025 роки (далі – Програма), 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579. 

Державним замовником Програми визначено Міністерство молоді та спорту України, виконавці Програми – центральні 

та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. 

 

Таблиця 2.1 

Індекс виконання показників соціального ефекту від реалізації (ІВПСЕ)  

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021–2025 роки  

за підсумками 20__року 
Завдання Заходи Назва показника Одиниці 

виміру 

Значення 

показника 

Індекс 

виконання 

соціальних 

показ-

ників, 
tij

zI  

Індекс 

виконання 

соціальних 

показників 

за 

завданням, 
ti

zI  

факт прогноз 

1. Підвищення 

рівня 

компетентностей 

молоді, у тому 

числі 

громадянських 

1) розвитку серед молоді 

громадянських компетентностей 

(у тому числі формування 

розуміння потреби у навчанні 

протягом життя, критичного 

мислення, готовності та вміння 

діяти самостійно, знати і 

відстоювати свої права, вміння 

швидко адаптуватися до нових 

умов, нести відповідальність за 

свої дії та власне життя, 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

чисельність молоді, яка 

підвищила рівень своїх 

компетентностей 

(знань, умінь, навичок, 

ставлень, тощо) 

осіб    
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об'єктивно оцінювати і 

реагувати на нові виклики, 

приймати рішення, керувати 

емоціями, розв'язувати 

проблеми, висловлювати і 

логічно обгрунтовувати власну 

думку, розвиток 

медіаграмотності, лідерства, 

утвердження принципів 

доброчесності і 

антикорупційних принципів,  

посилення відповідального 

ставлення до навколишнього 

природнього середовища тощо) 

2) свідомого вибору життєвого 

шляху молоді,  її ознайомлення з 

процесами державотворення, 

механізмами функціонування і 

взаємодії інститутів політичної 

системи, діяльністю органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування,  

професійного та кар’єрного 

розвитку в України, 

популяризації роботи в 

креативних індустріях, 

формування культури 

підприємництва (у тому числі 

соціального), стимулювання до 

відкриття власної справи, 

вивчення STEM та STEAM-

дисциплін, здійснення наукових 

досліджень 

кількість проведених 

заходів 

одиниць    

чисельність молоді, яка 

підвищила рівень своїх 

компетентностей 

осіб    
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3) формування у молоді 

свідомого та відповідального 

ставлення до власного здоров’я, 

сприяння гармонійному 

психічному розвитку, 

збереженню репродуктивного 

здоров'я, безпеки 

життєдіяльності, запобігання 

виникненню соціально 

небезпечних захворювань та 

різних форм залежності, 

розвитку неформальних 

спортивних рухів,  вуличних 

тренувань і фізичної культури 

кількість проведених 

заходів 

одиниць    

чисельність молоді, яка 

підвищила рівень своїх 

компетентностей 

осіб    

4) посилення відповідального 

ставлення молоді  до планування 

сім’ї та відповідального 

батьківства 

кількість проведених 

заходів 

одиниць    

чисельність молоді, яка 

підвищила рівень своїх 

компетентностей 

осіб    

5) реінтеграції молоді з 

тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської 

областей, тимчасово окупованої 

території Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополя (у тому числі 

проведення інформаційних 

кампаній), її адаптації і 

соціалізації в українському 

суспільному просторі, 

поширення толерантності і 

солідарності, запобігання 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

чисельність молоді, яка 

підвищила рівень своїх 

компетентностей 

осіб 
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стереотипам, протидії мові 

ненависті та дискримінації за 

будь-якими ознаками, 

забезпечення рівних умов для 

різних груп молоді, передусім до 

молоді з інвалідністю 

2. Підвищення 

рівня культури 

волонтерства 

серед молоді 

1) Проведення міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних 

акцій, конкурсів, засідань за 

круглим столом, дебатів, 

семінарів, семінарів-тренінгів, 

тренінгів, конференцій, форумів, 

фестивалів, наметових таборів, 

походів, зборів-походів та інших 

заходів; видання інформаційних 

та методичних матеріалів та 

виготовлення і розміщення 

соціальних роликів та реклами з 

метою залучення молоді до 

волонтерської діяльності 

 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

чисельність молоді, яка 

бере участь у 

волонтерській 

діяльності (у проєктах 

та заходах) 

осіб    

2) Розроблення програми та 

здійснення навчання 

представників організацій, що 

залучають до своєї діяльності 

волонтерів, та фахівців, що 

популяризують  волонтерську 

діяльність серед молоді 

кількість проведених 

заходів 

одиниць    

чисельність 

представників 

організацій та фахівців 

підвищили рівень своєї 

фаховості 

осіб    

3) Запровадження механізму 

підтримки громадянами 

організацій, що залучають до 

кількість проєктів одиниць    
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своєї діяльності волонтерів, для 

підвищення їх спроможності 

кількість 

запроваджених 

механізмів 

 одиниць     

3. Активізація 

залучення молоді 

до процесів 

ухвалення рішень 

1) навчання представників 

молодіжних консультативно-

дорадчих органів, органів 

учнівського та студентського 

самоврядування щодо участі у 

процесах ухвалення рішень 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

чисельність 

представників 

молодіжних 

консультативно-

дорадчих органів, 

органів учнівського та 

студентського 

самоврядування 

осіб    

2) підвищення рівня 

поінформованості молоді щодо 

безпосередніх форм участі у 

суспільному житті 

кількість проведених 

заходів 

одиниць    

кількість 

поінформованої молоді 

осіб    

3) проведення Всеукраїнського 

форуму для переможця 

Національного конкурсу 

"Молодіжна столиця України" 

 

кількість проведених 

заходів 

одиниць    

чисельність молоді, яка 

взяла участь у форумі 

осіб    

4. Зміцнення 

соціальної 

згуртованості 

молоді 

1) Здійснення обмінів молоддю з 

іншими державами та 

проведення відповідних заходів, 

у тому числі з метою виконання 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

чисельність молоді, яка 

взяла участь у обмінах 

осіб 
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Угоди між Урядом України та 

Урядом Литовської Республіки 

про Раду обмінів молоддю 

України та Литви і Договору між 

Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Польща про 

Українсько-Польську Раду 

обміну молоддю 

та інших заходах в 

рамках здійснення 

обмінів 

    

5. Виконання  

програм для 

підготовки 

фахівців, які 

працюють з 

молоддю, у тому 

числі програми 

«Молодіжний 

працівник» 

1) Проведення міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних 

семінарів, семінарів-тренінгів, 

форумів, конкурсів, акцій з 

метою виконання програми 

“Молодіжний працівник”  та 

забезпечення роботи вебсайту 

програми “Молодіжний 

працівник” 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

чисельність 

представників 

інститутів 

громадянського 

суспільства та фахівців, 

які працюють з 

молоддю, які пройшли 

навчання за програмою 

“Молодіжний 

працівник” 

осіб 

  

 

2) Підготовка фахівців, які 

працюють у закладах освіти та 

установах, що працюють з 

молоддю, для здійснення 

консультування молоді з питань 

розвитку кар’єри  в Україні 

чисельність 

підготовлених фахівців, 

які працюють з 

молоддю 

одиниць     

6. Забезпечення 

функціонування 

1) Забезпечення діяльності 

державної установи 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     
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молодіжних 

центрів 

 

 

“Всеукраїнський молодіжний 

центр” 

чисельність молоді, 

залученої до діяльності 

державної установи 

«Всеукраїнський 

молодіжних центр» 

осіб    

2) Функціонування обласних 

молодіжних центрів 

кількість проведених 

заходів молодіжними 

центрами 

одиниць    

 

кількість обласних, 

київських молодіжних 

центрів  

одиниць     

 

3) Здійснення навчання 

представників молодіжних 

центрів для підвищення рівня їх 

спроможності та якості 

діяльності 

чисельність 

представників 

молодіжних центрів 

осіб    
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7. Сприяння 

створенню умов 

для розвитку 

спроможності 

інститутів 

громадянського 

суспільства для 

досягнення 

завдань Програми 

 

 

1) Надання фінансової 

підтримки молодіжним та 

дитячим громадським 

організаціям для виконання 

(реалізації) програм (проєктів, 

заходів), відповідно до Порядку 

проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених 

інститутами громадянського 

суспільства, для виконання 

(реалізацій) яких надається 

фінансова підтримка, 

затвердженого постановою 

Кабінету  Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р.  № 1049 (зі 

змінами) 

чисельність залучених 

дітей та молоді 

осіб    

 

2) Здійснення навчання 

представників, які працюють у 

молодіжних та дитячих 

громадських організаціях, для 

підвищення рівня їх 

компетентностей для роботи з 

молоддю 

чисельність 

представників, які 

працюють в 

молодіжних та дитячих 

громадських 

організаціях 

осіб    

 

3) Проведення міжнародних та 

всеукраїнських заходів 

молодіжної організації “Пласт 

— Національна скаутська 

організація України” 

кількість дітей та 

молоді 

осіб    
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8. Здійснення 

експертно-

аналітичних, 

інформаційних та 

підсумкових 

оціночних заходів 

1) Підготовка щорічної доповіді 

Президенту України, Верховній 

Раді України, Кабінетові 

Міністрів України про 

становище молоді в Україні 

кількість доповідей одиниць    

 

2) Здійснення репрезентативного 

соціологічного дослідження 

становища молоді в Україні, у 

тому числі шляхом опитування у 

рамках реалізації проєкту            

"U-Report" 

кількість досліджень одиниць    

 

3) Здійснення моніторингу 

реалізації проектів та 

проведення заходів для 

здійснення оцінки ефективності 

реалізації політики у молодіжній 

сфері 

кількість реалізованих 

проєктів та проведених 

заходів, охоплених 

моніторингом 

одиниць    

 

4) Проведення заходів (у тому 

числі підготовка і видання 

інформаційних і методичних 

матеріалів, виготовлення і 

розміщення соціальних роликів і 

реклами) з метою інформування 

молоді, зокрема вразливих 

категорій молоді, про 

можливості, наявні та нові 

інструменти, її права та 

обов’язки для самореалізації, 

розвитку, участі та інтеграції у 

суспільне життя, а також 

інформування суспільства про 

потреби молоді з числа осіб з 

кількість проведених 

заходів 

одиниць    
 

кількість 

поінформованої молоді 

осіб    
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інвалідністю 

9. Здійснення 

міжнародного 

молодіжного 

співробітництва 

1) участь українських 

молодіжних делегацій у 

міжнародних акціях, іграх, 

змаганнях, конкурсах, 

засіданнях за круглим столом, 

дебатах, семінарах, виставках, 

семінарах-тренінгах, тренінгах, 

конференціях, форумах, 

фестивалях, пленерах, 

наметових таборах, походах та 

інших заходах, у тому числі у 

рамках виконання програми 

“Молодіжний працівник” для 

обміну досвідом та сприяння 

інтеграції молоді у світову і 

європейську молодіжну 

спільноту 

чисельність молоді або 

експертів молодіжної 

сфери, які відвідали 

міжнародні молодіжні 

заходи та проекти 

осіб    

 

 

Інтегрований показник (індикатор) виконання соціальних показників (І і ІІ тип) за програмою за 20__ рік становить: 
t

zI  

= x. 
Отже, інтегрований показник (індикатор) виконання соціальних показників (І тип) за програмою за 20__ рік становить:  

t

zI  = x. 
 



Таблиця 2.2 

 

Індекс кількісної якості виконання показників соціального ефекту 

(ІКЯВПСЕ) від реалізації Державної цільової соціальної  

програми «Молодь України»  

на 2021–2025 роки  

за підсумками 20__року 

 
Завдання Назва показника Оди-

ниці 

виміру 

Значення 

показника 

Індекс 

кількісної 

якості 

виконання 

соціальних 

показників, 
tij

qI
 

Індекс 

кількісної 

якості 

виконання 

соціальних 

показників 

за 

завданням, 
ti

qI
 

факт прогноз 

1. Підвищення 

рівня 

компетентностей 

молоді, у тому числі 

громадянських 

Частка молоді, 

охопленої заходами 

відповідно до 

завдання, у 

загальній 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

2. Підвищення 

рівня культури 

волонтерства серед 

молоді 

Частка молоді, яка 

бере участь у 

волонтерській 

діяльності, у 

загальній 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

3. Активізація 

залучення молоді до 

процесів ухвалення 

рішень 

Частка молоді, 

охопленої заходами 

відповідно до 

завдання, у 

загальній 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

4. Зміцнення 

соціальної 

згуртованості молоді 

Частка молоді, 

охопленої заходами 

відповідно до 

завдання, у 

загальної 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

5. Виконання  

програм для 

підготовки фахівців, 

які працюють з 

молоддю, у тому 

числі програми 

«Молодіжний 

Частка 

підготовлених 

фахівців, які 

працюють з 

молоддю, у 

загальній кількості 

фахівців, які 

%     
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Завдання Назва показника Оди-

ниці 

виміру 

Значення 

показника 

Індекс 

кількісної 

якості 

виконання 

соціальних 

показників, 
tij

qI
 

Індекс 

кількісної 

якості 

виконання 

соціальних 

показників 

за 

завданням, 
ti

qI
 

факт прогноз 

працівник» працюють з 

молоддю в Україні 

6. Забезпечення 

функціонування 

молодіжних центрів 

Частка молоді, 

охопленої заходами 

молодіжних 

центрів, у загальній 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

7. Сприяння 

створенню умов для 

розвитку 

спроможності 

інститутів 

громадянського 

суспільства для 

досягнення завдань 

Програми 

Частка дітей та 

молоді, охопленої 

заходами 

молодіжних та 

дитячих 

громадських 

організацій, у 

загальній 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

8. Здійснення 

експертно-

аналітичних, 

інформаційних та 

підсумкових 

оціночних заходів 

Частка молоді, 

поінформованої 

щодо здійснення 

державної 

молодіжної 

політики, у 

загальній 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

9. Здійснення 

міжнародного 

молодіжного 

співробітництва 

Частка молоді, яка 

взяла участь у 

програмах та 

заходах у рамках 

міжнародного 

молодіжного 

співробітництва, у 

загальній 

чисельності молоді 

в Україні 

%     

 

Отже, інтегрований показник кількісної якості виконання програми за 20__ 

рік дорівнює 
t

qI
= x. 
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Таблиця 2.3 

 

Інтегрований показник соціального виконання усієї програми (ІПСВП)  

 Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  

на 2021–2025 роки  

за підсумками 20__року 

 

Показник Результати 

розрахунків 

Інтегрований показник (індикатор) виконання соціальних 

показників (І тип) за програмою, 
t

zI  

 

Інтегрований показник (індикатор) виконання соціальних 

показників (І і ІІ) за програмою, 
t

zI  

 

Інтегрований показник кількісної якості виконання програми, t

qI   

Інтегрований показник соціального виконання програми, t

соцI   

Інтегрований показник соціального виконання програми 

визначено у відсотках, t

соцI % ,  
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