
 ІНІЦІАТИВА, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ЗУСИЛЛЯ КОМПАНІЙ, ДЕРЖАВИ ТА ОСВІТИ 
ЗАРАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 

УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ-2020 



ЧОМУ ПАКТ? 

Українські компанії дедалі більше відчувають потребу у молоді із потрібними навичками. 
Незважаючи на те, що Україна володіє значним невикористаним потенціалом людських 
ресурсів 

1) рівень безробіття (за методологією МОП) серед молоді віком 15-24 роки у 2015 році 
складає 22,4%;  

2) зростає кількість молодих людей, які виїжджають або бажають виїхати на навчання та 
роботу закордон;  

3) велика кількість молоді з числа внутрішньо переміщених осіб також потребує 
працевлаштування.  

МЕТА ПАКТУ 

БІЗНЕС-СПІЛЬНОТА ТА ОСВІТНІЙ СЕКТОР МАЮТЬ СПІЛЬНО ВІДІГРАВАТИ АКТИВНУ РОЛЬ У 
ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ 
  

ЧОГО МИ ХОЧЕМО 
ДОСЯГТИ ДО 2020? 

1. Сприяти створенню 300 партнерств між бізнесом та 
освітнім сектором 

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



17 листопада 2015 бізнес-лідери підписали Європейський Пакт заради 
молоді за підтримки Європейського парламенту, Європейської комісії, 
Європейської ради та Короля Бельгії. 

Європейський Пакт заради молоді — документ, що має на меті побороти 
проблему безробіття європейської молоді, виконуючи поставлені цілі: 
100 000 нових місць стажування та роботи для молоді; 10 000 партнерств 
бізнесу та освітніх закладів та Національні плани дій у кожній країні ЄС. 



НАШ ЗАКЛИК ДО ДІЙ  

Ми, підписанти Українського Пакту заради молоді, 
закликаємо інші компанії, громадські організації, 
постачальників освітніх та навчальних послуг, послуг 
працевлаштування, приєднатися та спільно з нами 
розвивати / зміцнювати співпрацю з метою якісної 
освіти та працевлаштування молоді.  

 

1. Сприяти створенню мінімум 300 партнерств 
між бізнесом та освітнім сектором. З цією метою:  

а) спільно з Міністерством освіти та науки України, 
Міністерством молоді та спорту розробимо 
Національний план дій для співпраці бізнесу та 
освітнього сектору;  

b) сприятимемо обміну кращими практиками 
співпраці бізнесу та освітніх закладів, щоб 
надихати інших;  

с) оцінюватимемо та звітуватимемо щодо впливу 
наших активностей.  

2. Забезпечити 10 000 місць для стажування та 
першої роботи молоді. З цією метою:  

а) пропонуватимемо більш високоякісне стажу-
вання, робочі місця початкового рівня для молоді;  

b) прогнозуватимемо потребу в знаннях та 
навичках, у тому числі, цифрових, підприємниць-
ких, з фінансової грамотності тощо.  

  

Для функціонування Українського Пакту заради 
молоді та з метою виконання поставлених 
зобов’язань буде створено експертну раду.  

МИ ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЬ ДО 2020 РОКУ 

Результати Українського Пакту заради Молоді будуть представлені на щорічних Національних форумах 
«Бізнес-Університети», а також на 1-му Європейському бізнес-освітньому саміті наприкінці 2017 року.  
 



ЯК ПАКТ ВПЛИНУВ НА КОМПАНІЇ? 

• збільшення 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. 

ЗМІНИ У РОБОТІ ЗІ СТАЖЕРАМИ 

• створення більшої кількості місць роботи для молоді за результатами 
стажувань; 

• більш лояльні вимоги до досвіду роботи; 

• підвищення готовності підрозділів компаній працевлаштовувати молодь. 

ЗМІНИ У НАДАННІ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 

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

• створення кафедр компаній на базі профільних ВНЗ; 

• запуск стипендій для підтримки молодих фахівців у профільних ВНЗ. 

ЗМІНИ У ПАРТНЕРСТВІ З УНІВЕРСИТЕТАМИ 



ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО 

 106 партнерств створено між бізнесом та освітнім сектором; 

 5500 місць забезпечено  для стажування та першої роботи молоді; 

 51 небайдужа компанія та організація із Києва, Львова, Сум, Івано-Франківська, Вінниці 
та Одеси підписала Пакт; 

 Щомісячні зустрічі компаній та обговорення досягнень і помилок у роботі з молоддю; 

 Нагорода «КРАЩЕ ПАРТНЕРСТВО БІЗНЕС-УНІВЕРСИТЕТ»; 

 Дослідження «НАВИЧКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 2030: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ»; 

 Форум «БІЗНЕС-МОЛОДЬ: ЕФЕКТ WOW ВІД СПІВПРАЦІ» у Києві. 

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПАКТУ?  
КРОК 1. Заповнити та надіслати аплікаційну форму - 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 

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

 

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

  



ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПІДПИСАЛИ ПАКТ 


