
ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ-2020
ІНІЦІАТИВА, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ЗУСИЛЛЯ КОМПАНІЙ, ДЕРЖАВИ 

ТА ОСВІТИ ЗАРАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ



ЧОМУ ПАКТ?

4)  молодих людей (з них 14-19 років - ) визначили «побудову 36,6% 31,2%

кар’єри» як найбільш бажане досягнення у житті (Молодь України-2018).

2)  української молоді 18-29 років готові до еміграції за кордон (КМІС, 15%

2018).

Українські компанії дедалі більше відчувають потребу у молодих фахівцях із 

високим рівнем знань та навичок, незважаючи на те, що Україна володіє 

значним невикористаним потенціалом людських ресурсів. 

1)  Рівень безробіття серед молоді віком 15-24 роки у 2017 році склав  (за 17,8%

методологією МОП);

3)  випускників мають недостатній рівень знань та навичок (опитування 35%

EY “Найкращий роботодавець” 2017);

Бізнес-cпільнота та освітній сектор мають спільно відігравати активну роль у 

вирішенні проблеми освіти і працевлаштування молодих людей в Україні

НАШІ ЦІЛІ 

ДО 2020

МЕТА ПАКТУ

2. Забезпечити  місць для стажування та першої 50 000
роботи молоді.

1. Сприяти створенню мінімум  партнерств між бізнесом та 700
освітнім сектором.

3. Створити умови для забезпечення  молодих людей 1000
менторською підтримкою з питань побудови кар’єри.
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УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ СТАВ ПРОДОВЖЕННЯМ 

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ

Україна - одна з лідерів у реалізації Пакту заради молоді на національному 

рівні.

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 створення Національних планів дій у кожній країні ЄС.

17 листопада 2015 бізнес-лідери підписали Європейський Пакт заради молоді 

за підтримки Європейського парламенту, Європейської комісії, Європейської 

ради та Короля Бельгії.  



 

МИ ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЬ ДО 2020 РОКУ

 

 

НАШ ЗАКЛИК ДО ДІЙ

Ми, підписанти Українського Пакту заради молоді, 

закликаємо інші компанії, молодіжні організації, 

постачальників освітніх та навчальних послуг, послуг 

працевлаштування, приєднатися і розвивати/ 

зміцнювати співробітництво з метою якісної освіти та 

працевлаштування молоді.

(c) оцінюватимемо та звітуватимемо щодо впливу наших активностей.

(b) спільно з Міністерством молоді та спорту України розробимо Національний план дій щодо 
зайнятості молоді;

2. Забезпечити 50 000 місць для стажування та першої роботи молоді. З цією метою:

(а) створимо платформу для менторської підтримки школярів та молоді з питань побудови 
кар`єри співробітниками компаній-підписантів.

3. Створити умови для забезпечення 1000 молодих людей менторською підтримкою з питань 
побудови кар`єри. З цією метою:

(а) пропонуватимемо більш високоякісні стажування та робочі місця початкового рівня для 
молоді;

(b) сприятимемо обміну кращими практиками співробітництва бізнесу та навчальних закладів, 
щоб надихати інших;

(c) прогнозуватимемо потребу в знаннях та навичках, у тому числі, цифрових, підприємницьких, з 
фінансової грамотності  тощо;

1. Сприяти створенню мінімум 700 партнерств між бізнесом та освітнім сектором. З цією метою:

(a) забезпечимо ефективну комунікацію бізнесу та освітнього сектору, зокрема Міністерства освіти 
і науки України, закладів вищої, професійної та загальної середньої освіти;

Результати Українського Пакту заради молоді-2020 будуть представлені на 
щорічних Національних форумах “Бізнес і університети”, національній конференції 
“Сагеег Таlks” та на регіональних форумах "Бізнес-Молодь: ефект WOW від співпраці"



 РЕЗУЛЬТАТИ ПАКТУ

компанія з 17 регіонів 

України приєдналися до 

Пакту заради молоді 

протягом 3 років

форумів «БІЗНЕС-МОЛОДЬ: ЕФЕКТ WOW ВІД СПІВПРАЦІ» 

у Києві, Кременчуці, Одесі, Дніпрі, Харкові, Луцьку, 

Запоріжжі, Львові, Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Вінниці

зустріч  підписантів Пакту для 

обговорення досягнень і 

помилок у роботі з молоддю 

та освітнім сектором

роботодавців пройшли семінари та отримали практичні 

рекомендації з розвитку програм для молоді

молодих людей пройшли 

майстер-класи на тему 

успішного працевлаштування 

та розвитку навичок
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25

1500

250



КОМПАНІЇ СПІЛЬНО СТВОРИЛИ

місць для стажування,
практики та першої

роботи молоді

нових партнерств 
між бізнесом та 

освітнім сектором  

35 083 614

«Бренд роботодавця: практичне керівництво 

для компаній з працевлаштування та здоров’я 

молоді»

РОЗРОБКИ ПАКТУ

Блокнот професійного самовизначення 

«Автостопом по кар'єрі»

Посібник "Планування кар'єри: 

6 кроків до успіху"

Розроблено веб-портал CAREERHUB.IN.UA
для розвитку кар'єри молодих людей

НАШІ КОНТАКТИ: Центр "Розвиток КСВ", (044) 292 02 48, td@csr-ukraine.org

2246
молодих людей 

отримали менторську 
підтримку з питань 
побудови кар’єри



 і вдосконалення навичок  для  побудови  успішної кар’єри  або

початку власної справи. 

Рівне реалізовано програму Skills Lab, що має на меті розвиток

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НАВИЧОК SKILLS LAB 
У шести містах: Львів, Кременчук, Дніпро, Херсон, Маріуполь та 

Навчання проходить у форматі майстер-класів  для молоді від

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ 
МОЛОДІ 2025

вців, експертів та підприємців. Понад 300 випускників програми 

розробили власні проекти.

компаній-підписантів Пакту заради молоді, місцевих роботода-

Ознайомитись із проектом Національного 

плану можна за посиланням careerhub.in.ua/npd. 

Реалізація спільних ініціатив Центру «Розвиток КСВ», Міністерства молоді та 
спорту України і Фонду ООН у галузі народонаселення в рамках Пакту заради 
молоді.

У 2018 році розроблено проект документу 
«Національний план дій щодо зайнятості молоді»  
на основі напрацювань дискусій та круглих столів
з молоддю по всій країні, за участі бізнесу, 
експертів, державних органів та громадськості. 
Проект НПД було представлено на Національному 
форумі зайнятості молоді «Створюй колір свого 
майбутнього» у Вінниці.


