
 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ-2020 

ЗВІТ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 РОЦІ 

ПРО ПАКТ 

 Мета: об’єднання зусиль компаній, 

держави та освіти для працевлаштування 

молодих людей. 

 Підписали 32 компанії та організації 

України із Києва, Сум, Львова, Івано-

Франківська, Вінниці та Одеси. 

 Підписуючи, компанії беруть зобов’язання 

спільно реалізовувати цілі Пакту. 

 Ініціатива відбувається в рамках Європейського 

Пакту заради молоді, що має підтримку 

Європейського парламенту, Європейської комісії, 

Європейської ради та Короля Бельгії. Мета – 

побороти безробіття серед європейської молоді.  

 Україна стала однією з країн, що локалізувала Пакт.  

 

 Цілі 2020 План 2016 Результат Динаміка 

1. Сприяти створенню 100 партнерств 
між бізнесом та освітнім сектором 

25 106 перевиконано 

2. Забезпечити 10 000 місць для 
стажування та першої роботи молоді 

2 500 5500 перевиконано 

Чому компанії підписують Пакт? 

 бажання залучати більше талановитих молодих 

спеціалістів; 

 стратегічний пріоритет КСВ компанії – розвиток та 

підтримка молоді; 

 можливість співпраці та обміну кращими практиками з 

іншими компаніями; 

 бажання зробити внесок у розвиток майбутнього країни. 

Задоволеність компаній Пактом 

Цілі Пакту до 2020 року 
 

7,4 бали 



ЯК ПАКТ ВПЛИНУВ НА КОМПАНІЇ? 

 

 

 

 

 збільшення кількості стажерських позицій у компаніях; 

 розробка нових довгострокових програм: оплачуваних стажувань для кращих 

студентів, забезпечення баз практики; 

 вдосконалення програм: введення навчання soft-skills, розвиток лідерства тощо.

Нестле Україна: реалізовує програму «АЛЬЯНС ЗАРАДИ МОЛОДІ», за 2016 рік працевлаштувала 730 

молодих людей віком до 30 років та надала можливість набути професійні навички 267 

практикантам та стажерам. Програма триває щороку і надає студентам та випускникам 

можливість пройти стажування, яке підвищить рівень кваліфікації та підготує майбутніх 

працівників до самостійної роботи. 

Кока-Кола Беверіджиз Україна: проводить глобальну програму розвитку високопотенційної молоді 

MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM. Це більше, ніж стажування, адже стажери мають можливість не 

тільки набути нових функціональних знань та навичок, а й розвивати лідерський потенціал та 

отримати глибоке розуміння бізнес-процесів компанії за рахунок участі у групових та індивідуальних 

проектах, тренінгах, коучинг-сесіях тощо.  У 2016 році до програми приєдналися 12 стажерів, яких на 

протязі двох років компанія готує до ролі майбутніх лідерів. 

 

 

 

 

 створення більшої кількості місць роботи для молоді за результатами стажувань; 

 більш лояльні вимоги до досвіду роботи; 

 підвищення готовності підрозділів компаній працевлаштовувати молодь. 

Ашан Рітейл Україна: програма першої роботи для випускників «КОМЕРСАНТИ МАЙБУТНЬОГО», що 

пропонує пройти кілька етапів відбору та починати роботу вже з позиції менеджера. Компанія 

забезпечує спеціалістів усіма необхідними засобами, постійним супроводом наставника та 

можливостями додаткового навчання. За результатами програми у 2016 році компанія 

працевлаштувала 34 молоді спеціалісти. 

 

 

 

 запуск нових програм співпраці (практика, лекції, навчальні курси); 

 створення кафедр компаній на базі профільних ВНЗ; 

 запуск стипендій для підтримки молодих фахівців у профільних ВНЗ. 

ЮФ Eterna Law: У 2016 році започаткувала річну стипендіальну програму P2P на конкурсній основі 

для студентів юридичних факультетів 5 провідних ВНЗ. Понад 350 студентів взяли участь у конкурсі. 

Переможці отримали стипендію в розмірі 1500 грн. протягом 9 місяців (жовтень – червень), 

менторську підтримку одного з партнерів фірми і можливості стажування в компанії. 

У діяльності деяких компаній внаслідок підписання Пакту 

відбулися зміни у співпраці з молоддю та освітнім сектором 

ЗМІНИ У РОБОТІ ЗІ СТАЖЕРАМИ 

ЗМІНИ У НАДАННІ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 

ЗМІНИ У ПАРТНЕРСТВІ З УНІВЕРСИТЕТАМИ 



ЩО ВЖЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО В РАМКАХ ПАКТУ? 

НАГОРОДА «КРАЩЕ ПАРТНЕРСТВО БІЗНЕС-УНІВЕРСИТЕТ»  

Було подано 6 кейсів співпраці компаній та ВНЗ. Переможцем стала компанія Укртелеком.  

Укртелеком: було розроблено 2 програми, покликані стати «містком» між навчанням та 

працевлаштуванням. «КРАЩІ – З УКРТЕЛЕКОМОМ» – проект, що занурив у реалії сучасного 

телекомунікаційного бізнесу, надав практичні знання та залучив до розробки й реалізації ідей 85 

студентів і випускників із 5 великих міст, а 11 кращих учасників отримали першу роботу в компанії. 

«ТЕХНОГЕН» – комплексний освітній проект, який охопив стажування викладачів ВНЗ у технічних 

підрозділах Укртелекому, створення спільно з ними нової програми технічного навчання, а також 3 

місяці стажування студентів за спеціальною програмою з можливістю працевлаштування кращих 

учасників. Загалом у 2015-2016 рр. практику в компанії пройшли 555 студентів, а стажування – 70. 

ЩОМІСЯЧНІ ЗУСТРІЧІ КОМПАНІЙ 

Протягом року проводились щомісячні зустрічі 

компаній з метою покращення програм для молоді, 

обговорення досягнень та помилок, які відвідало 

50% усіх компаній. 

ДОСЛІДЖЕННЯ «НАВИЧКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 2030:  ПОГЛЯД БІЗНЕСУ» 

Було опитано 125 представників компаній: керівників управління персоналом та молодих 
спеціалістів щодо навичок, необхідних для бізнесу. Звіт про результати дослідження було 
опубліковано та представлено на IV НАЦІОНАЛЬНОМУ ФОРУМІ «БІЗНЕС-УНІВЕРСИТЕТИ».  

Навички актуальні у перспективі 2030: 

 вміння працювати в команді 
 аналітичне мислення 
 ініціативність 
 емоційний інтелект 
 вирішення комплексних 

проблем 

 

 здатність швидко навчатися 
 критичне та стратегічне 

мислення 
 уміння управляти проектами 
 уміння управляти змінами 

ФОРУМ «БІЗНЕС-МОЛОДЬ: ЕФЕКТ WOW ВІД СПІВПРАЦІ» 

Форум відбувся 13 грудня 2016 року. Партнерами 

виступили Фонд народонаселення ООН і Київський 

молодіжний центр. У форумі взяли участь 9 компаній-

підписантів та 80 активних молодих людей з 

Київського регіону,  які працювали в тематичних 

лабораторіях і розробляли WOW-рішення щодо 

програм стажування, першого робочого місця та 

розвитку бренду роботодавця. Також були проведені 

майстер-класи із розвитку навичок публічних виступів, щодо лідерства у житті та бізнесі та 

побудови успішної кар'єри студентами. Загальна оцінка форуму її учасниками – 9.0 балів. 

Звіт підготовлено на основі аналізу заходів Пакту за 2016 рік та опитування 

компаній-підписантів пакту «ПАКТ – 2016: РЕЗУЛЬТАТИ» від 13.01.2017. 

 



ПЛАН РОЗВИТКУ ПАКТУ У 2017 РОЦІ 

 Створення в Україні мінімум 25 партнерств між бізнесом та освітнім сектором та 

забезпечення 2 500 місць для стажування та першої роботи молоді; 

 Створення НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ – програми спільних дій органів державної 

влади щодо працевлаштування молоді; 

 Проведення регіональних форумів «БІЗНЕС-МОЛОДЬ: ЕФЕКТ WOW ВІД СПІВПРАЦІ» -  

залучення до Пакту локальних компаній та покращення програм для молоді в регіонах; 

 Організація ЩОМІСЯЧНИХ ЗУСТРІЧЕЙ КОМПАНІЙ з метою покращення програм для 

молоді, обговорення досягнень та помилок у роботі з молоддю в рамках Пакту; 

 Створення УКРАЇНСЬКОЇ ПАНЕЛІ З НАВИЧОК. Її головним завданням буде формування 

актуального бачення навичок важливих для бізнесу і відповідно транслювати його для 

освітнього сектору.  

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПІДПИСАЛИ ПАКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Наші контакти: Центр «Розвиток КСВ» - (044) 292 02 48, td@csr-ukraine.org 

 

Ми закликаємо бізнес та постачальників освітніх та навчальних послуг 

приєднуватись до Українського пакту заради молоді у 2017 році для 

посилення його завдань та результатів. Це дасть молодим українцям 

можливість розвивати свої знання та здібності для їх реалізації в Україні! 
 


