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Вперше у 1992 році на Конференції ООН 
в Ріо-де-Жанейро було проголошено пере-
хід до сталого розвитку як світовий пріоритет 
сучасності. Сталий розвиток створює умови 
для гармонізації відносин людини та природи, 
оптимального задоволення потреб сучасних і 
майбутніх поколінь. Виникає питання, як орга-
нізувати гармонійний сталий розвиток? І це 
питання є особливим саме в контексті моло-
діжної політики. Здається, що це не стосується 
напряму молоді, і є розуміння, що сталий роз-
виток, це лише проблема гармонійного роз-
витку суспільства та громади. Але молодь як 
майбутня зміна саме зараз починає формувати 
свою життєву позицію і саме від неї залежить, 
що в цю позицію буде вкладено. На нашу дум-
ку, саме від комплексного підходу залежить 
стратегічне мислення, розуміння необхідності 
формувати потенціали сталого підходу у світо-
сприйнятті, діяльності. І в решті решт мислення 
та бачення молоді можуть бути поштовхом до 
дій у майбутньому, до дій, які будуть екологічні 
та сформують сталу державницьку позицію не 
тільки в молодіжному середовищі та молодіж-
ній політиці, а в державі взагалі.

В контексті Концепції сталого розвитку в 
Україні, як і в світі загалом, діяли та діють про-
грами, затверджені ООН. У 2000–2015 роках 
Україна працювала над Цілями тисячоліття. 
У 2015–2030 роках є необхідність сконцен-
труватися над Цілями сталого розвитку. Нова 
політична, економічна та екологічна ситуація, 
яка склалася в Україні, штовхає нас до розумін-
ня, стратегічного переосмислення сучасних 
пріоритетів розвитку держави та суспільства. 
Незадовільний стан у соціальній сфері – нау-
ці, освіті, охороні здоров’я, культурі вимагає 
від нас переглянути та скоректувати основні 
напрями соціальної політики та розвитку гро-
мадянського суспільства.

Гострі соціально-економічні та еколо-
гічні проблеми в Україні вимагають від нас 
прийняття стратегій соціального розвитку в 
контексті позитивних змін у регіональному, 
національному та міжнародному напрямах. 
Тісно пов’язані між собою питання економіч-
ного розвитку, підтримка потенціалу розвитку 
суспільства, вдала соціальна політика та раці-
ональне використання природно-ресурсного 
потенціалу. Соціальні та економічні процеси, 
соціальні зміни, що відбуваються у нашій кра-
їні внаслідок військових та інших політичних 
дій, стали каталізатором великого переселен-
ня, зміни структури суспільства і як наслідок – 
народжують нові суспільні громади у регіонах. 
Люди вчаться виживати та пристосовуватись 
до складних умов життя. Виживання та пошук 
роботи, пошук житла та економічні пробле-
ми дуже сильно впливають і на молодь. І тому 
державні та громадські організації шукають 
можливості надати підтримку молоді, шукають 

ефективні методи подолання кризових явищ 
та проблем сучасного світу. Переселення вже 
закінчилось, люди адаптувалися та інтегру-
валися у територіальні громади. Тепер новий 
час, коли соціальне навантаження збільшило-
ся, і реінтегрована молодь стала складником 
громад, а нові перспективи скореговані.

У молодіжній політиці у формуванні менталі-
тету сталого розвитку серед молоді на перший 
план виходить освіта та комплексний погляд 
на сучасне суспільство і вирішення загальних 
проблем. Тільки командна робота і комплек-
сний підхід в усіх сферах сприятиме просуван-
ню вперед у вирішенні цілей сталого розвитку. 

В контексті досягнення цілей сталого розвит-
ку у сфері молодіжної освіти та формування мен-
талітету необхідно залучити молодь до участі: 

- у формуванні інститутів громадянсько-
го суспільства, створенні ініціативних груп, 
направлених на вирішення окремих цілей ста-
лого розвитку;

- у екологічній соціально-корисній діяльно-
сті, яка впливає на збереження навколишньо-
го середовища;

- в економному використанні природних 
ресурсів;

- у формуванні цінностей здорового способу 
життя і захисті прав і свобод сучасної людини.

Для цього також необхідно максимально 
інтегруватися у систему освіти, концепцію та 
цілі сталого розвитку та розповсюдження мак-
симальної інформації про них. На нашу думку, 
це буде формувати нову відповідальну свідо-
мість молоді; поширювати приклади позитив-
ного досвіду та інтеграції цілей сталого розвитку 
у діяльність молодіжних організацій; формувати 
у молоді розуміння суті глобальних та місцевих 
проблем, соціально-економічних наслідків та 
шляхів їх подолання хоча б на місцевому рівні і 
за допомогою наявних ресурсів та врешті решт 
створювати за допомогою громадських орга-
нізацій, соціальних мереж та державних уста-
нов кваліфіковані територіальні та регіональні 
команди по досягненню цілей сталого розвитку. 

Це сприятиме формуванню культури ощад-
ливого та відповідального відношення до при-
роди та соціального оточення, а також пере-
ходу від процесу передачі знань до процесу 
громадського діалогу та вирішенню проблем 
зусиллями усієї територіальної громади.

Тут і виникає головне питання. Як сформу-
вати засади молодіжної політики таким чином, 
щоб молодь бажала творити на благо України, 
бажала б залишатись в Україні, бажала б брати 
на себе відповідальність за долю своєї країни? 
Ми вважаємо, що насамперед керівникам та 
старшому поколінню необхідно сформувати 
максимально прості та ефективні механізми 
залучення молоді до якісного, комплексного 
та адресного впливу на виконання цілей ста-
лого розвитку. В цьому допоможуть всі дер-
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жавні та громадські інститути, що діють у сфері 
молодіжної політики, якщо будуть працювати 
разом, не шукаючи власної вигоди, а турбую-
чись лише про користь для людей України. 

Наше суспільство готове брати участь у 
розробленні довгострокового стратегічного 
документу, який визначив би нові Цілі стало-
го розвитку. За останні п’ятнадцять років Цілі 
розвитку тисячоліття (ЦРТ) слугували єдиним 
стратегічним документом, який надавав мож-
ливість громадськості контролювати дії влади, 
використовуючи моніторинг ключових показни-
ків. Цілі сталого розвитку мають продовжити цю 
традицію та залучити громадські організації до 
впливу на ситуацію в Українському суспільстві.

Цілі сталого розвитку в Україні становити-
муть нову систему взаємоузгоджених управ-
лінських заходів за економічним, соціальним 
та екологічним вимірами, спрямовану на фор-
мування суспільних відносин на засадах рівно-
сті поколінь, солідарності, довіри, безпечного 
навколишнього середовища. Основою стало-
го розвитку є невід’ємні права людини на жит-
тя та повноцінний розвиток.

Нові цілі мають забезпечити інтеграцію 
зусиль щодо економічного зростання, праг-
нення до соціальної справедливості і раціо-
нального природокористування, що потребує 
глибоких соціально-економічних перетворень 
в Україні та нових підходів до можливостей 
партнерства у глобальному масштабі.

Світовий досвід свідчить, що суспільний 
прогрес значною мірою залежить від під-
тримання балансу між цілями підтримки 
економічного зростання, конкурентоспро-
можності бізнесу, забезпечення екологічної 
безпеки та зменшенням соціальної нерівно-
сті. Для досягнення довгострокових цілей 
необхідно послідовно виконувати визначе-
ні коротко- та середньострокові завдання. 
Передумовами досягнення всіх без винятку 
цілей розвитку є якісне управління, викорінен-
ня корупції, суспільна підтримка. Відповідно, 
належне управління, чесна та прозора влада, 
участь населення у прийнятті рішень та кон-
тролюванні їх виконання мають враховуватись 
під час формулювання стратегічних цілей.

«Для досягнення Цілей Сталого Розвитку 
на національному рівні Україна здійснюватиме 
нові програми і проекти, які на практиці забез-
печать макроекономічну стабільність, еколо-
гічний баланс та соціальну згуртованість. ЦСР 
слугуватимуть загальною основою для подаль-
ших перетворень в Україні», – саме так зазначив 
Президент України Петро Порошенко у своє-
му виступі на Саміті ООН з Порядку денного в 
галузі розвитку на період після 2015 року, який 
відбувся в рамках 70-ї сесії Генеральної Асам-
блеї ООН, і під час якого було надано загальне 
бачення нових орієнтирів розвитку до 2030 року 
та визначено 17 Цілей сталого розвитку [1].

Наприклад, Міністерство молоді та спорту 
сьогодні надає реальну підтримку всім моло-
діжним організаціям України, які допомагають 
молоді у її соціальному розвитку. 

Державна цільова соціальна програма 
«Молодь України» на 2016–2020 роки відобра-
жає весь спектр єднання впливу держаних та 
громадських організацій на розвиток та під-
тримку молоді в наш час [2]. 

Завданнями програми є: формування гро-
мадянської позиції і національно-патріотичне 
виховання молоді; популяризація та утвер-
дження здорового і безпечного способу жит-
тя та культури здоров’я серед молоді; набут-
тя молодими людьми знань, навичок та інших 
компетентностей поза системою освіти (роз-
виток неформальної освіти); створення умов 
для працевлаштування молоді (забезпечення 
первинної і вторинної зайнятості та самоза-
йнятості молоді); створення умов для забез-
печення молоді житлом; забезпечення парт-
нерської підтримки молоді, що проживає на 
тимчасово-окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб; надання фінан-
сової підтримки молодіжним та дитячим гро-
мадським організаціям; забезпечення міжна-
родного молодіжного співробітництва.

Таким чином, найпріоритетнішим напрямом 
є національно-патріотичне виховання моло-
ді як відповідь на сучасні глобальні виклики, 
що стоять перед нашою країною. Патріотично 
налаштовані організації активно впливають на 
виховання молоді в контексті евроінтеграцій-
них процесів в Україні. Хоча здебільшого видно, 
що україноцентрична модель є найефективні-
шим напрямом розвитку нашого суспільства та 
молодіжної політики. Молодь у пошуках ідеалу 
збалансованого життя, водночас відчуваючи 
відповідальність за долю країни, шукає можли-
вості ефективно працювати заради розбудо-
ви України. Хоча, на жаль, сьогодні все більше 
можна побачити, що у зв’язку із дуже низьким 
рівнем життя та розмитими перспективами 
молодь здебільшого намагається залишити 
нашу країну у пошуках щастя за кордоном.

Популяризація та утвердження здорового 
і безпечного способу життя та культури здо-
ров’я серед молоді є пріоритетом в тих моло-
діжних ініціативах, які задають ініціативи для 
розвитку та працевлаштування молоді.

Набуття молодими людьми знань, навичок 
та інших компетентностей поза системою осві-
ти через розвиток неформальної освіти стало 
одним із важливих напрямів здобуття додат-
кової освіти, формування актуальних профе-
сійних навичок у різних сферах. Молодь сьо-
годні не шукає якоїсь однієї освіти, а постійно 
змінюється у нашій інформаційній ері, присто-
совується та шукає нові можливості для само-
реалізації. І головними стають додаткові нави-
чки, отримані від професіоналів-практиків, що 
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сертифікують якість отриманих знань. До того 
ж активно включаються у неформальну освіту 
молодіжні організації, що впливають на розви-
ток та формування навичок сучасної молоді. 
Нові напрями лідерства групують людей навко-
ло територіальних громад та напрямів реаліза-
ції творчого потенціалу молоді. Всі розуміють, 
що тільки участь у спільних рухах і платформах 
є запорукою успіху та засобом реалізації моло-
діжних ініціатив. І все це неможливо без вико-
ристання інформаційного простору, що протя-
гом декількох хвилин, за допомогою соціальних 
мереж може впливати на ситуацію, організацію 
дій та акцій за участю молоді не тільки в своєму 
місті, а також на державному та міжнародному 
рівнях, коли маленька акція щодо підтримки 
звичайної людини (наприклад, художника або 
поета) може стати загальносвітовою акцією, 
яку підтримають від 20 до 100 країн світу.

Молодіжним громадським організаціям 
легше надати знання та сформувати певні 
навички в локальних територіальних громадах, 
вплинути на зміну соціальних статусів членів 
своїх організацій або сформувати громадські 
соціальні ініціативи. 

Неформальна освіта також сприятиме реін-
теграції переселенців у нові територіальні гро-
мади, а діти та молодь можуть отримати нові 
соціальні навички, що впливатиме на реаліза-
цію їх прав у суспільстві.

Врешті решт це та додаткові тренінгові про-
грами з вибору професії також може сприяти 
створенню умов для працевлаштування моло-
ді (забезпечення первинної і вторинної зайня-
тості та самозайнятості молоді) і створенню 
умов для забезпечення молоді житлом.

Окремим питанням є забезпечення парт-
нерської підтримки молоді, що проживає на 
тимчасово-окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні 
створено навіть спеціальне міністерство щодо 
цього питання. Але реальну допомогу люди 
можуть отримати тільки за умови перетину 
нових кордонів та виїзду з тимчасово-окупо-
ваної території України. 

Одним із головних пріоритетів є надання 
фінансової підтримки молодіжним та дитячим 
громадським організаціям, що розробляють 
свої проекти відповідно до завдань Державної 
цільової соціальної програми «Молодь Украї-
ни» на 2016–2020 роки. Сьогодні ця підтримка 
значно зросла, і навіть окрему фінансову під-
тримку отримала НСОУ «Пласт».

До того ж в контексті евроінтеграційних про-
цесів пріоритетом оголошено забезпечення 
міжнародного молодіжного співробітництва. 
Наприклад, цікавим тут є діяльність організації 
«Global Office», що реалізує проект «GoCamp».

Global Office – громадська організація, яка 
покликана сприяти інформаційній, політичній, 
економічній, культурній та соціальній інтеграції 

України у світовий простір, а також внутрішній 
інтеграції.

Проектний офіс функціонує за принципом 
об’єднання стейкхолдерів (multistakeholder 
initiatives). Для реалізації проектів та досягнен-
ня мети організації створює стратегічні парт-
нерства між/з міжнародними структурами, 
державними органами влади, дипломатич-
ними установами, представниками бізнесу та 
громадянського суспільства.

«GoCamp» – проект з вивчення англійської 
мови для дітей із залученням рекордної кіль-
кості іноземних волонтерів. Школярі вчаться 
долати мовні та культурні бар’єри, розвивати 
критичне мислення та вже зараз задумува-
тися про майбутню професію. Цей амбітний 
проект «GoCamp» змінить життя цілого поко-
ління українців. І вже сьогодні він є одним із 
наймасштабніших волонтерських проектів у 
Східній Європі. До 2020 року 1,5 млн школярів 
стануть учасниками національного проекту, у 
результаті якого вони отримають більше мож-
ливостей стати лідерами, будувати успішну 
кар’єру, спілкуватися без бар’єрів з усім сві-
том та змінювати хід історії.

Аби бути почутим у всьому світі, лише мов-
ної компетентності недостатньо. Для того, 
щоб однаково ефективно комунікувати з усіма 
представниками суспільства, потрібно також 
вдосконалювати освітні підходи та культурні 
зв’язки. За допомогою спеціально розробле-
ної програми GoCamp діти отримають шанс 
відкрити для себе цілий світ та водночас стати 
послами України у світі.

17 Цілей сталого розвитку в контексті роз-
витку молодіжної соціальної політики та під-
тримки молоді у 2015–2030 роках в Україні 
можна розглянути наступним чином.

Ціль 1. Подолання бідності у всіх її фор-
мах та усюди

В контексті розвитку молоді, наданні допо-
моги вразливим верстам населення та реінте-
грації внутрішніх переселенців молодіжні гро-
мадські організації за підтримки державних та 
міжнародних структур створюють програми, 
завдяки участі у яких вразлива молодь отри-
мує необхідну допомогу та шукає шляхи подо-
лання соціально-економічних проблем. 

На національному рівні створюються 
належні системи і заходи соціального захисту 
для всіх бідних і вразливих верств населення, 
включаючи встановлення мінімальних рівнів.

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення 
продовольчої безпеки, поліпшення харчу-
вання і сприяння сталому розвитку сіль-
ського господарства

Під час заходів громадських організацій 
учасники з вразливих верств населення отри-
мують необхідну допомогу та шукають шляхи 
підвищення свого соціального стану (напри-
клад, соціальне підприємництво або підтрим-
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ка та створення фермерських сімейних госпо-
дарств, підтримка скотарів і рибалок).

Ціль 3. Забезпечення здорового спо-
собу життя та сприяння благополуччю для 
всіх в будь-якому віці [3]

Щоб покласти край епідеміям СНІДу, тубер-
кульозу, малярії та тропічних хвороб і забезпе-
чити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, 
що передаються через воду, та іншими інфек-
ційними захворюваннями, необхідно проводи-
ти активну профілактичну роботу серед моло-
ді, а також підтримувати психічне здоров’я і 
благополуччя. Чим зараз і займається велика 
кількість молодіжних громадських організацій.

Головним завданням є покращення профі-
лактики залежності від психоактивних речо-
вин, у тому числі зловживання наркотичними 
засобами й алкоголем, програма з охорони 
здоров’я, інформування та просвіту, урахуван-
ня питань охорони репродуктивного здоров’я. 
І тут необхідна серйозна мотивуюча програма, 
яку підтримує молодь та суспільство.

Турбуватись з питань недопущення смерт-
ності в результаті впливу небезпечних хіміч-
них речовин, забруднення й отруєння повітря, 
води і ґрунтів.

Активно дотримуватись Рамкової конвен-
ції Всесвітньої організації охорони здоров’я із 
боротьби проти тютюну у всіх сферах життя.

Всіляко сприяти попередженню, зниженню 
ризиків і регулюванню національних і глобаль-
них ризиків для здоров’я.

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і 
справедливої якісної освіти та заохочен-
ня можливості навчання впродовж усього 
життя для всіх [3]

Всіляко сприяти забезпеченню для всіх 
жінок і чоловіків рівного доступу до безко-
штовної початкової та середньої освіти, недо-
рогої та якісної професійно-технічної та вищої 
освіти, у тому числі університетської освіти 
(бажано в Україні).

Створення молодіжних центрів навчання для 
молодих і дорослих людей, в яких вони освою-
ють затребувані навички, у тому числі професій-
но-технічні, для працевлаштування, отримання 
гідної роботи та підприємницької діяльності.

Забезпечення рівного доступу до освіти. 
Забезпечити, щоб усі учні здобували знання і 
навички, необхідні для сприяння сталому роз-
витку, у тому числі шляхом навчання з питань 
сталого розвитку та сталого способу життя, 
прав людини, гендерної рівності, пропаганди 
культури миру та ненасильства, громадянства 
світу й усвідомлення цінності культурного різ-
номаніття і вкладу культури в сталий розвиток.

Значно збільшити кількість кваліфікова-
них волонтерів-учителів, у тому числі шляхом 
міжнародного співробітництва у підготовці 
вчителів, лідерів. волонтерів громадських 
організацій.

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівно-
сті, розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчаток [3]

Забезпечити всебічну і реальну участь 
жінок і рівні для них можливості для лідерства 
на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, 
економічному та суспільному житті. Активніше 
використовувати високоефективні технології, 
зокрема інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, для сприяння розширенню прав та можли-
востей жінок.

Забезпечити загальний доступ до послуг 
у галузі охорони здоров’я та до реалізації 
репродуктивних прав.

Ціль 6. Забезпечення наявності та раці-
онального використання водних ресурсів і 
санітарії для всіх [3]

Діяти відповідно до цілі, підвищуючи потен-
ціал молодіжних організацій суспільства.

Сприяти забезпеченню охорони і віднов-
ленню пов’язаних з водою екосистем, у тому 
числі гір, лісів, водно-болотних угідь, річок, 
водоносних шарів і озер.

Розширювати міжнародне співробітництво 
і підтримку в справі зміцнення потенціалу кра-
їн та участі місцевих громад у поліпшенні вод-
ного господарства та санітарії.

Ціль 7. Забезпечення доступу до недо-
рогих, надійних, стійких і сучасних джерел 
енергії для всіх [3]

Діяти відповідно до цілі.
Ціль 8. Сприяння поступальному, все-

охоплюючому та сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнято-
сті та гідній праці для всіх [3]

Сприяти проведенню орієнтованої на розви-
ток політики, яка сприяє продуктивній діяльності, 
створенню гідних робочих місць, підприємни-
цтву, творчості й інноваційній діяльності, та зао-
хочувати офіційне визнання і розвиток мікро-, 
малих і середніх підприємств, у тому числі шля-
хом надання їм доступу до фінансових послуг.

Забезпечити повну і продуктивну зайня-
тість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків, 
у тому числі молодих людей та інвалідів, і рівну 
оплату за працю рівної цінності.

Суттєво скоротити частку молоді, яка не 
працює, не вчиться і не набуває професійних 
навичок.

Викорінити примусову працю, покінчити з 
сучасним рабством і торгівлею людьми та лік-
відувати найгірші форми дитячої праці. 

Захищати трудові права і сприяти забезпе-
ченню надійних і безпечних умов праці для всіх 
трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, 
особливо жінок-мігрантів та осіб, які не мають 
стабільної зайнятості.

Сприяти здійсненню стратегій заохочен-
ня сталого туризму, який сприяє створенню 
робочих місць, розвитку місцевої культури і 
виробництву місцевої продукції.
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До 2020 року розробити і ввести в дію 
глобальну стратегію забезпечення зайня-
тості молоді та імплементувати Глобаль-
ний пакт про робочі місця Міжнародної 
організації праці.

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалі-
зації та інноваціям [3]

Діяти відповідно до цілі.
Ціль 10. Скорочення нерівності всере-

дині країн і між ними [3]
Заохочувати активну участь усіх людей у 

соціальному, економічному і політичному житті 
незалежно від їхнього віку, статі, інвалідності, 
раси, етнічної належності, походження, релігії 
та економічного чи іншого статусу.

Сприяти впорядкованій, безпечній, законній 
і відповідальній міграції та мобільності людей, у 
тому числі за допомогою проведення спланова-
ної і добре продуманої міграційної політики.

Ціль 11. Забезпечення відкритості, без-
пеки, життєстійкості й екологічної стійко-
сті міст і населених пунктів [3]

Діяти відповідно до цілі.
Розширити масштаби відкритої для всіх і 

екологічно стійкої урбанізації та можливості 
для комплексного і сталого планування насе-
лених пунктів та управління ними. Активізувати 
зусилля із захисту та збереження всесвітньої 
культурної і природної спадщини.

Забезпечити загальний доступ до безпеч-
них, доступних і відкритих для всіх зелених зон 
та громадських місць, особливо для жінок і 
дітей, літніх людей та інвалідів.

Ціль 12. Забезпечення переходу до 
раціональних моделей споживання і 
виробництва [3]

Діяти відповідно до цілі.
Сприяти зменшенню обсягів відходів шля-

хом вживання заходів щодо запобігання їх 
утворенню, їх скорочення, переробки та пов-
торного використання.

Забезпечити, щоб люди в усьому світі мали 
відповідну інформацію та відомості про сталий 
розвиток і спосіб життя в гармонії з природою.

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів 
щодо боротьби зі зміною клімату та його 
наслідками [3]

Поліпшити просвітництво, поширення 
інформації і можливості людей та установ 
щодо пом’якшення гостроти та послаблення 
наслідків зміни клімату, адаптації до них і ран-
нього попередження.

Ціль 14. Збереження та раціональне 
використання океанів, морів і морських 
ресурсів в інтересах сталого розвитку [3]

Охопити природоохоронними заходами 
принаймні 10 відсотків прибережних і мор-

ських районів відповідно до національного 
законодавства і міжнародного права та на 
основі найкращої наявної наукової інформації.

Ціль 15. Захист та відновлення екосис-
тем суші та сприяння їх раціональному 
використанню, раціональне лісокористу-
вання, боротьба з опустелюванням, при-
пинення і повернення назад (розвертання) 
процесу деградації земель та зупинка про-
цесу втрати біорізноманіття [3]

Діяти відповідно до цілі.
Ціль 16. Сприяння побудові миролюб-

ного й відкритого суспільства в інтересах 
сталого розвитку, забезпечення доступу 
до правосуддя для всіх і створення ефек-
тивних, підзвітних та заснованих на широ-
кій участі інституцій на всіх рівнях [3]

Покласти край наругам, експлуатації, тор-
гівлі й усім формам насильства і тортур щодо 
дітей. Забезпечити всім рівний доступ до пра-
восуддя, до інформації і захистити основні 
свободи відповідно до національного законо-
давства і міжнародних угод.

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення 
й активізація роботи в рамках Глобального 
партнерства в інтересах сталого розвитку [3]

Розширювати співпрацю з метою досяг-
нення цілей сталого розвитку завдяки фінан-
суванню, торгівлі, технологіям та нарощуван-
ню громадського потенціалу.

Для досягнення цілей сталого розвитку 
повинна виконуватись ідея комплексного під-
ходу до вирішення соціальних, економічних 
та екологічних факторів розвитку. Соціальна 
політика та механізми її реалізації зумовлені 
новітніми трансформаційними та соціалізаці-
йними процесами в суспільстві. Значне міс-
це в цьому займає втілення в життя концепції 
захисту людських прав, реалізація державних 
соціальних гарантій у сфері освіти та функціо-
нування ринку праці, продуктивної зайнятості, 
розвитку молоді та демократії. Реалізація цих 
цілей сприятиме утвердженню в суспільстві 
принципу соціальної відповідальності особи, 
колективу, держави перед сім’єю, громадою, 
суспільством. 

І тому грамотна та послідовна молодіжна полі-
тика України в контексті співпраці державних та 
громадських організацій сприятиме досягненню 
цілей сталого розвитку 2015–2030 та передачі у 
2030 році нашої країни у руки сучасної молоді, 
що вже сьогодні турбується про майбутнє Украї-
ни разом з лідерами держави.

Вивчення цих питань, а особливо правиль-
ний курс у розвитку країни та розвиток якісної, 
цілеспрямованої соціальної політики, макси-
мально сприятиме розвитку і суспільства, і 
молоді в цілому.
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