
Додаток 2  

до Методики  

 

ФОРМИ  

для оцінки ефективності виконання Програми  

за соціальними показниками  

 

Назва Програми: Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року 

(далі – Програма), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673. 

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 національно-патріотичного виховання на період до 2025 року 

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. Формування 

української 

громадянської 

ідентичності 

1) формування української 

громадянської ідентичності у 

населення на основі суспільно-

державних (національних) 

цінностей (самобутність, воля, 

соборність, гідність) 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

2) донесення до закордонних 

українців змісту (суті) 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     



2 

 

 

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   

українських суспільно-

державних (національних) 

цінностей та поглиблення 

співпраці з представниками 

закордонних українців у сфері 

національно-патріотичного 

виховання 

кількість залученого 

населення 

осіб     

3) популяризації та збереження 

культурної спадщини і 

культурних цінностей України 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

4) залучення учасників та 

ветеранів антитерористичної 

операції та операції 

Об’єднаних сил до сфери 

національно-патріотичного 

виховання 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість залученого 

населення 

осіб     

5) залучення населення 

тимчасово окупованих 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     
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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   

територій у Донецькій  

та Луганській областях, 

Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя,  

а також внутрішньо 

переміщених осіб до участі у 

заходах і проектах з 

національно-патріотичного 

виховання 

кількість залученого 

населення 

осіб     

 6) підвищення рівня знань про 

видатних осіб українського 

державотворення, борців за 

незалежність України, шляхом 

проведення заходів 

національно-патріотичного 

спрямування, в тому числі 

приурочених до державних 

свят 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

7) популяризації та збереження 

національного 

аудіовізуального продукту 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     
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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   

(національні фільми, 

кінохроніка, телепередачі, 

музичне відео тощо) 

національно-патріотичного, 

морально-духовного та 

науково-освітянського 

тематичного спрямування в 

України та світі 

кількість охопленого 

населення 

осіб     

8) підвищення ролі української 

мови як національної цінності 

та важливого атрибута 

національної ідентичності, 

подолання мовно-культурної 

меншовартості українців 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

9) сприяння формуванню 

антикорупційної, політичної, 

правової, моральної та етичної 

форми суспільної свідомості, 

зокрема, шляхом інформування 

про обов’язки і права 

громадянина 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

10) запобігання проявам 

ксенофобії, українофобії, 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     



5 

 

 

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   

расової та етнічної 

нетерпимості в засобах масової 

інформації, інтернет-ресурсах, 

творах культури і мистецтва 

кількість охопленого 

населення 

осіб     

 11) запобігання та 

профілактика негативних 

проявів поведінки, 

злочинності, наркоманії, 

алкоголізму серед дітей та 

молоді шляхом залучення дітей 

і молоді, неформальних рухів 

молоді до участі в заходах і 

проектах з національно-

патріотичного виховання 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

12) подолання 

постколоніальних та 

посттоталітарних 

деструктивних наслідків у 

свідомості населення України 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

13) підвищення активної участі 

громадян в освітянській, 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     
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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   

науковій, управлінській 

діяльності через призму 

державотворення та підняття 

престижу України на світовому 

рівні 

кількість охопленого 

населення 

осіб     

14) сприяння утвердженню 

сімейних цінностей та активне 

залучення сім’ї до процесу 

національно- патріотичного 

виховання 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

2. Військово-

патріотичне 

виховання 

1) збільшення чисельності 

молоді, готової до виконання 

обов’язку із захисту 

незалежності та територіальної 

цілісності України: 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

шляхом проведення 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри “Сокіл” 

(“Джура”) 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

3) формування розуміння і 

підтримки громадянами 

України державної політики у 

сфері євроатлантичної 

інтеграції та практичних кроків 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     
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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   

щодо зближення з НАТО, 

зберігаючи в основі українські 

національні цінності 

4) формування шанобливого 

ставлення до героїв боротьби 

за незалежність України та 

вшанування осіб, які полягли в 

боротьбі за суверенітет та 

територіальну цілісність 

України 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

5) формування оборонної 

свідомості населення України 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

6) популяризації і підвищення 

престижу військової та 

спеціальної державної служби 

(в тому числі розвиток 

військово-прикладного і 

службово-прикладного спорту, 

військової науково-технічної 

творчості та інновацій) 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість охопленого 

населення 

осіб     

7) сприяння створенню та 

реалізації нової системи 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     
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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   

військово-патріотичного 

виховання та громадського 

сприяння безпеці та обороні 

України 

кількість охопленого 

населення 

осіб     

3. Формування 

науково-

методологічних і 

методичних 

засад 

національно-

патріотичного 

виховання 

1) проведення міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних 

акцій, ігор, конкурсів, засідань 

за круглим столом, дебатів, 

семінарів, зборів-походів, 

походів, семінарів- 

тренінгів, тренінгів, змагань (у 

тому числі комп’ютерних), 

зборів, конференцій, форумів, 

пленерів, наметових таборів, 

зльотів, марафонів та інших 

заходів з метою підвищення 

рівня компетентностей 

особами, які працюють у сфері 

національно-патріотичного 

виховання або долучаються до 

реалізації державної політики в 

зазначеній сфері, шляхом 

впровадження системи їх 

підготовки 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість осіб, що пройшли 

навчання з підготовки 

активістів, які займаються 

питаннями національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді 

осіб     

2) розроблення та 

впровадження 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     
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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   

показників та критеріїв 

ефективності національно- 

патріотичного виховання 

кількість розроблених 

критеріїв 

одиниць     

3) сприяння розробленню та 

виконанню планів дій та 

програм з національно-

патріотичного виховання 

органами державної влади та 

органами місцевого 

самоврядування разом з 

інститутами громадянського 

суспільства згідно з 

пріоритетними напрямами, 

визначеними Державною 

цільовою соціальною 

програмою національно-

патріотичного виховання на 

період до 2025 року 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість розроблених 

критеріїв 

одиниць     

4) дослідження проблематики 

національно-патріотичного 

виховання науковими 

установами і закладами освіти 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     

кількість 

проведених 

досліджень 

одиниць     
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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   

5) проведення моніторингу 

діяльності органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства у 

сфері національно-

патріотичного виховання 

кількість впроваджених 

механізмів моніторингу 

суб’єктів та об’єктів сфери 

національно-патріотичного 

виховання 

одиниць     

6) проведення моніторингу 

реалізації проектів (заходів) 

для 

оцінки ефективності реалізації 

політики у сфері національно- 

патріотичного виховання 

кількість 

реалізованих 

проектів (заходів) 

щодо яких 

проведено 

моніторинг 

одиниць     

7) розроблення рекомендацій 

щодо роботи центрів 

національно-патріотичного 

спрямування та інших 

організацій, що реалізують 

проекти (заходи) з 

національно-патріотичного 

виховання 

кількість 

розроблених 

рекомендацій 

одиниць     

4. Підтримка та 

співпраця 

1.1) інформування населення 

України про діяльність 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     
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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   

органів 

державної влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування 

з інститутами 

громадянського 

суспільства 

щодо 

національно-

патріотичного 

виховання 

українських молодіжних 

громадських об’єднань, що 

заборонялися і переслідувалися 

окупаційними та радянським 

режимами, в тому числі 

українського пластового руху 

(Пласт) та скаутського руку, 

Спілки української молоді, що 

збереглися в закордонних 

українців та відновили свою 

діяльність в Україні із 

здобуттям незалежності, та їх 

підтримка 

чисельність охопленого 

населення України 

заходами (проектами), що 

спрямовані на 

популяризацію 

українських молодіжних 

громадських об’єднань, що 

заборонялися і 

переслідувалися 

окупаційними та 

радянським режимами, в 

тому числі українського 

пластового руху (Пласт) та 

скаутського руху, Спілки 

української молоді, що 

збереглися в закордонних 

українців та відновили 

свою діяльність в Україні 

із здобуттям незалежності 

осіб     

1.2) координації діяльності 

органів державної влади та 

кількість проведених 

заходів 

одиниць     



12 

 

 

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   

органів місцевого 

самоврядування, закладів 

освіти, культури, інститутів 

громадянського суспільства, 

молодіжних центрів, центрів 

національно-патріотичного 

виховання; залучення до 

діяльності органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування громадян із 

сформованою національною 

(громадянською) ідентичністю 

кількість охопленого 

населення 

осіб     

2) заснування на конкурсній 

основі премій для громадських 

активістів, які зробили вагомий 

внесок в утвердження 

громадянської ідентичності 

серед населення України на 

основі національних цінностей 

кількість осіб, що 

отримали премію 

осіб     

3) сприяння створенню та 

розвитку мережі центрів 

національно-патріотичного 

виховання на базі діючої 

кількість рекомендацій щодо 
роботи центрів національно-
патріотичного спрямування 

одиниць     
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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   

мережі закладів, у тому числі 

шляхом їх реорганізації, 

перепрофілювання з 

урахуванням потреб та 

фінансових можливостей 

регіонів 

кількість центрів 

національно- 

патріотичного 

виховання 

одиниць     

4) розвиток напряму 

національно-патріотичного 

виховання у молодіжних 

центрах та закладах культури 

кількість структурних 

підрозділів 

одиниць     
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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   

 5) проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених 

інститутами громадянського 

суспільства, 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 (Офіційний вісник 

України, 2011 р., № 79, ст. 

2917) 

чисельність населення 

України, охопленого 

проектами національно-

патріотичного виховання, 

розробленими інститутами 

громадянського 

суспільства, для реалізації 

яких надається фінансова 

підтримка 

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 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року  

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. Формування 

української 

громадянської 

ідентичності 

рівень охоплення 

населення України 

заходами (проектами), 

які формують 

українську 

громадянську 

ідентичність на основі 

суспільно-державних 

(національних) 

цінностей (самобутність, 

воля, соборність, 

гідність) 

%     

2. Військово-

патріотичне 

виховання 

рівень охоплення молоді 

заходами (проектами), 

що спрямовані на 

збільшення чисельності 

молоді, готової до 

виконання обов’язку із 

захисту незалежності та 

територіальної 

цілісності України 

%     

3. Підтримка та 

співпраця органів 

державної влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування з 

інститутами 

громадянського 

суспільства щодо 

національно-

патріотичного 

виховання 

рівень охоплення 

населення України 

заходами (проектами), 

які спрямовані на 

підтримку та співпрацю 

органів державної влади 

та органів місцевого 

самоврядування з 

інститутами 

громадянського 

суспільства щодо 

національно-

патріотичного 

виховання 

%     

 

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 національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року  

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 % ,  
 

 

 


