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Український Пакт заради молоді–2020
Спільно з Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» 
у 2016 році започатковано реалізацію в Україні європейської ініціативи 
«Пакт заради молоді-2020». Ініціатива реалізується за підтримки 
Фонду народонаселення ООН.

ДЕТА ЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/472 та http://csr-ukraine.org

Мета Пакту
Cтворення нових робочих місць для молоді, 
допомога молоді здійснити правильний вибір 
щодо майбутньої роботи, запровадження 
сучасних європейських механізмів і підходів 
до роботи з молоддю та консолідація 
зусиль держави, громадськості 
і бізнесу для вирішення проблем освіти 
і працевлаштування молодих людей.
Український Пакт заради молоді-2020 став 
продовженням Європейського Пакту заради 
молоді, що має підтримку Європейського 
парламенту, Європейської комісії, Європейської 
ради та Короля Бельгії і передбачає сприяння 
створенню як мінімум 300 партнерських 
проектів між бізнесом та освітнім сектором 
і забезпечення 10 000 місць для стажування 
та першого робочого місця молоді.

Як долучитися 
до Пакту?

КРОК 1 

Заповнити та 
надіслати аплікаційну 
форму на електронну 
адресу:  
td@csr-ukraine.org;

КРОК 2 

Підписати Пакт заради 
молоді (Топ-менеджер 
компанії);

КРОК 3 

Визначити свої 
зобов’язання у межах 
ініціативи (кількісні 
показники по 
роках) та щорічно 
звітувати про 
прогрес у досягненні 
поставлених цілей.
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ЗАЙНЯТІС ТЬ МОЛОДІ



ДЕТА ЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
www.mycareer.org.ua

Платформа «Моя кар’єра»
Функціонує платформа «Моя кар’єра» — це веб-сайт, який 
містить інформацію про ринок праці та актуальні професії, 
можливості для розвитку та правильної побудови кар’єри. 
Також на ньому можна пройти ліцензований міжнародний 
профорієнтаційний тест «Магелано університет» для 
визначення інтересів, умінь та навичок і вибору майбутнього 
напряму навчання. Платформу започатковано за підтримки 
Програми розвитку ООН.

Цілі платформи:
• надати консультації та рекомендації щодо інтересів та схильностей школяра;
• допомогти обрати напрям навчання та навчальний заклад;
• ознайомити молодь із принципами побудови кар’єри. 
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Міністерством молоді та спорту України спільно з Державним інститутом 
сімейної та молодіжної політики за підтримки ЮНІСЕФ та ПРООН 
реалізується навчальна програма «Молодіжний працівник».

Формат Програми
Навчання представників державного 
та громадського секторів у форматі 
50/50 шляхом проведення 3 видів 
тренінгів: базові, спеціалізовані, тренінги 
для тренерів та он-лайн тестування.

Мета програми:
• підвищити кваліфікацію молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі задля 

ефективної розробки та реалізації обґрунтованої молодіжної політики на локальному 
та  регіональному рівнях;

• налагодити ефективний діалог між держструктурами та громадським сектором 
і надати інформацію про кращі світові практики реалізації молодіжної політики.

Учасниками програми
Лідери та активісти громадських 
та благодійних організацій, які працюють з 
молоддю; державні службовці, відповідальні 
за реалізацію молодіжної політики на 
місцевому та регіональному рівні; працівники 
інших організацій, залучених до роботи 
з молоддю незалежно від форми власності.

ДЕТА ЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
http://youth-worker.org.ua

Навчальна програма  
«Молодіжний працівник» 
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РОЗВИТОК НЕФОРМА ЛЬНОЇ ОСВІТИ 



Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі громадські організації 
всеукраїнського та місцевого рівнів, зареєстровані в установленому порядку не пізніше 
ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.
Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту становить 75% 
від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми.

Критерії надання 
фінансової підтримки 
для реалізації проектів:
• відповідність проекту його 

меті;
• загальнодержавний рівень 

реалізації проекту;
• реалістичність досягнення 

і значущість очікуваних 
результатів та результативних 
показників реалізації 
проекту;

• очікувана ефективність 
використання бюджетних 
коштів (співвідношення 
кошторису витрат, необхідних 
для реалізації проекту, 
та очікуваних результатів 
реалізації проекту;

• рівень кадрового та 
матеріально-технічного 
забезпечення, необхідного 
для реалізації проекту, досвід 
провадження діяльності 
у відповідній сфері.

ДЕТА ЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-п та
наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.03.2017 № 1225.
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КОНКУРС ПРОЕКТІВ Д ЛЯ МОЛОДІЖНИХ ТА ДИТЯЧИХ 
Г РОМА ДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ПРІОРИТЕТНИХ 
ЗАВД АНЬ У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ



Щороку проводиться близько 30 масових міжнародних та всеукраїнських 
заходів для молоді відповідно до пріоритетних завдань, визначених 
Державною цільовою соціальною програмою «Молодь України» на 2016-
2020 роки, участь у яких беруть понад 70 тисяч молодих людей.

ЩОБ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЗАХОДІВ СЛІДКУЙТЕ  
ЗА НОВИНАМИ НА САЙТІ МІНМОЛОДЬСПОРТУ 
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/ або підписуйтесь на сторінку в соціальній 
мережі Facebook https://www.facebook.com/youthdepukraine/

ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ 
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Здійснюється робота у сфері національно-патріотичного виховання, метою якого є 
формування української громадянської ідентичності на українських традиційних 
суспільно-державницьких цінностях: самобутності, соборності, волі і гідності 
Українського народу.
Щороку проводиться близько 100 міжнародних і всеукраїнських заходів, в яких 
беруть участь понад 50 тисяч молоді. Заходи проводяться у формі семінарів, тренінгів, 
форумів, вишколів, теренових ігор, наметових таборувань, акцій, фестивалів
тощо та сприяють дієвому переживанню дітьми та молоддю українських суспільно-
державницьких цінностей, а також їх громадянській активності.

ЩОБ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЗАХОДІВ СЛІДКУЙТЕ  
ЗА НОВИНАМИ НА САЙТІ МІНМОЛОДЬСПОРТУ
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/383

8

ЗА ХОДИ З НАЦІОНА ЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 



Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами,
з іншої сторони здійснюється співробітництво та обмін досвідом у галузі молодіжної 
політики та неформальної освіти для молоді, що спрямовано на:

• сприяння інтеграції молоді в суспільство загалом, заохочуючи її активну громадську 
позицію та ініціативність;

• сприяння молоді в отриманні знань, навичок, та професійних умінь поза освітньою 
системою, зокрема волонтерство, та визнання цінності такого досвіду;

• активізацію співробітництва з третіми країнами;
• розвиток співробітництва між молодіжними організаціями в Україні,  

в ЄС та в його державах-членах;
• просування здорового способу життя, з особливим акцентом на молоді.

У рамках Угоди виконується відповідний план заходів.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011 та  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-р
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Співпраця з іншими країнами світу
Відповідно до Меморандуму про співробітництво у молодіжній сфері між Міністерства-
ми країн Вишеградської групи та Міністерствами країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне 
партнерство», відповідальними за реалізацію державної політики у молодіжній сфе-
рі, укладаються дворічні плани дій, які містять конкретні заходи зі співробітництва між 
країнами Вишеградської групи та Східного партнерства.
Здійснюється двостороння міжнародна співпраця з близько 40 країнами світу (Німеччина,
Франція, Литва, Польща, Азербайджан, Грузія, Китайська Народна Республіка, Японія
тощо) шляхом реалізації спільних проектів та участі у них (наприклад, започатковано 
Українсько-китайський молодіжний форум «Один пояс-один шлях: від Янцзи до Дніпра» та 
українська делегація  взяла участь у програмі Уряду Японії «Корабель молодих лідерів світу»).

Співпраця з Радою Європи
Відповідно до Рамкової програми співробітництва між Міністерством молоді та спорту 
України і Радою Європи у сфері молодіжної політики розробляють дворічні плани 
заходів, які містять актуальні заходи по роботі з молоддю, зокрема переклад посібників 
та інструментів по роботі з молоддю Ради Європи: «Компас», «Скажи своє слово», 
«Закладинки», «Європейська Хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті».

ЗАВАНТАЖИТИ ПОСІБНИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: 
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/347,  
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/29454.
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Відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща 
про Українсько-Польську Раду обмінів молоддю та Угоди між Урядом України і Урядом 
Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і відповідних 
порядків у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та обмінів 
молоддю України та Литви проводяться конкурси проектів для молоді з метою 
підтримки співпраці між  українською, польською та литовською молоддю та розбудови 
дружніх взаємин між країнами. 

ДЕТА ЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
Українсько-Польські обміни молоддю за посиланням:  
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/456;
обміни молоддю України та Литви за посиланнями:  
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249636161,   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1498-16

Здійснення Українсько-Польських 
обмінів молоддю та обмінів молоддю 
України та Литви 

Хто може подаватися: інститути громадянського суспільства, навчальні закла-
ди та комунальні установи, що мають статус «неприбуткова», працюють із молоддю 
(визначається установчими документами) та обов’язково мають партнера з польської 
чи литовської сторони.
Проекти подаються відповідно до щорічно затверджених Радою пріоритетів 
у молодіжній сфері. 
Ради обмінів молоддю приймають рішення та оголошують переможців.

11

МІЖНАРОДНЕ МОЛОДІЖНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО



Щороку здійснюється репрезентативне соціологічне 
дослідження на актуальні теми та готується доповідь 
Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету  
Міністрів України про становище молоді в Україні. 

З метою впровадження механізмів формування 
обґрунтованої молодіжної політики розроблено 
11 індикаторів, які увійшли до проекту Національних 
показників молодіжної політики, підґрунтям для 
розробки яких стали основні пріоритети Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України» 
на 2016–2020 роки, міжнародний досвід оцінки 
молодіжної політики (зокрема Цілі Сталого Розвитку 
2016–2030), національний досвід запровадження 
моніторингу становища окремих категорій населення.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/202  
та http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/362 

За підтримки 
Мінмолодьспорту 
ЮНІСЕФ в Україні 
впроваджує 
глобальний 
молодіжний проект 
U-Report – швидкі 
опитування через 
безкоштовні СМС 
або Твіттер, які 
дозволяють дізнатись 
думку молоді щодо 
важливих суспільних 
питань.
Приєднатись 
можна через Твіттер —  
www.twitter.com/
UReportUkraine 
або безкоштовні СМС, 
надіслаши слово 
«старт» на номер 
4224.* Також можна 
надіслати слово 
СТАРТ фейсбук-
спільноті U-Report.

ДЕТАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ: 
https://ukraine.
ureport.in.
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ДОКАЗОВА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА



ДЕТА ЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/202  
та http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/362 

Одним із основних 
завдань процесу 
децентралізації 
є формування 
комфортного 
середовища для 
життя мешканців 
територіальних громад. 
Модель єдиного 
молодіжного простору 
на регіональному та 
локальному рівнях 
сприятиме поширенню 
кращих практик роботи 
з молоддю, які вже 
існують в об’єднаних 
громадах. 

Задля створення умов для розвитку та зайнятості молодих людей за місцем 
проживання визначено основні напрями реалізації молодіжної політики на рівні 
об’єднаних громад :
• кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників);
• належне фінансування молодіжної роботи;
•

•

 розвиток молодіжної інфраструктури (зокрема багатофункціональних 
молодіжних центрів);
     залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та контролю за їх
виконанням.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИК А В УМОВА Х ДЕЦЕНТРА ЛІЗАЦІЇ 



Завдання Мінмолодьспорту: 
утворити мережу 
багатофункціональних молодіжних 
центрів за європейським зразком, 
які зможуть посилити роботу 
державних структур і забезпечити 
молоді змістовне дозвілля та 
можливості для розвитку за місцем 
проживання, тим самим зменшити 
виїзд молоді закордон.
Молодіжний центр — установа, 
яка утворюється для надання 
молоді комплексних можливостей 
із забезпечення її навчання, 
самореалізації та змістовного 
дозвілля, які враховуватимуть 
стандарти Ради Європи, передбачені
у Переглянутій Європейській хартії 
про участь молоді в місцевому та 
р
Ради Європи для молодіжних центрів.

егіональному житті, та Знак якості 

Метою молодіжних центрів є:
• громадянська освіта молоді через 

участь у суспільній діяльності;
• національно-патріотичне виховання;
• розвиток волонтерства та мобільності 

молоді;
• реалізація творчого потенціалу молодих 

осіб;
• плекання здорового способу життя;
• сприяння зайнятості молоді  у вільний 

час та молодіжному підприємництву.
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ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ МОЛОДІ



Критерії отримання Премії: 
• особистий внесок у реалізацію 

громадських ініціатив на 
місцевому рівні (факти, які свідчать 
про досягнення кандидата);

• соціальний результат, досягнутий 
унаслідок реалізації цих ініціатив;

• високий рівень залучення молоді 
до реалізації проектів, кампаній, 
заходів;

• кількість реалізованих проектів, 
кампаній, заходів.

Премія присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку 
молодіжних ініціатив на місцевому рівні у напрямах, які можна знайти за посиланням:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п.

Хто може подавати кандидатури: 
органи місцевого самоврядування, районні держадміністрації, громадські об’єднання 
(які не мають статусу всеукраїнських), відокремлені підрозділи всеукраїнських 
громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні ЗМІ.

Премію може отримати: 
молодь від 14 до 35 років.

Розмір Премії: 
50 тисяч гривень. 

ДЕТА ЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п,
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0711-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0710-16

Премія Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення молоді 
у розбудові України 
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ВІДВІДАЙТЕ НАШ САЙТ: 
dsmsu.gov.ua/index/ua

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ: 
www.facebook.com/youthdepukraine

Для більш детальної інформації: 
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Найкращі інвестиції — 
це інвестиції у неймовірно 
талановите та енергійне 
молоде покоління 
українців. Успішна молодь 
сьогодні — це успішна 
Україна завтра.
 Ігор Жданов, 
 Міністр молоді  
 та спорту України

01601, Київ, Україна, 
вул. Еспланадна, 42

тел.: +38 (044) 287-24-57, 246-62-36, 
                            246-69-34, 284-30-26
факс: +38 (044) 289-13-09

ел. адреса:  
depmol@msms.gov.ua




