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БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ: КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ

“Бренд роботодавця для молоді: практичне керівництво
для компаній”.
Дана публікація є керівництвом для компаній, мета якого - покращити практики місцевого бізнесу із працевлаштування молоді та сприяння
здоровому способу життя. В Керівництві наведено поради для компаній
з розробки програм проходження практики та стажування для молоді,
продемонстровано існуючі приклади таких програм та вперше надано таблицю самооцінки для компаній “Дружня до молоді компанія”.

В публікації використано практики компаній, що входять до Українського
Пакту для молоді, а також кейси, подані в рамках щорічного Конкурсу
кейсів з корпоративної соціальної відповідальності.
Керівництво буде корисним для представників компаній, університетів,
експертів з розвитку бізнесу, HR та освітніх питань.
Автор: Марина Саприкіна .
Координаційна команда: Ірина Бєляєва, Андрій Поштарук, Тарас Деркач
Ініціатори: Міністерство молоді і спорту України, Фонд народонаселення ООН
в Україні, Центр “Розвиток КСВ”.

Публікація розроблена та видана за технічної і фінансової підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA). Публікація не є відображенням
офіційної позиції Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA).
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
у тому числі з труднощами у працевлаштуванні молоді. Ці проблеми можуть бути вирішені лише шляхом запровадження нових
механізмів та підходів до роботи з молоддю
та консолідованими зусиллями держави,
громадськості та бізнесу. Наше завдання –
створити належні умови для працевлаштування молоді в Україні.

Шановні компанії!
Давно відома фраза «молодь – наше майбутнє», але я дозволю собі не погодитись,
бо молодь це - наше сьогодення, від якого
залежить яким буде майбутнє. Саме в молодому віці дуже важливо усвідомити свої
прагнення, пов’язані з економічною самостійністю та пошуком свого місця у суспільстві. На противагу людям старшого віку,
молодь, внаслідок відсутності життєвого
досвіду, найбільшою мірою зазнає впливу
таких негативних соціально-економічних
ризиків, як безробіття, труднощі з пошуком
роботи за фахом, проблеми із самореалізацією у трудовій сфері.
Цим викликам ми можемо протистояти
разом в рамках соціального діалогу влади
та бізнесу. Переконаний, що вражаючі результати співпраці першого року реалізації
Пакту заради молоді 2020 в Україні свідчать про спільну зацікавленість усіх сторін
у розвитку та підтримці молоді нашої країни. Від такої співпраці виграють всі: і молоді
люди, які мають можливість долучитись до
діяльності великих та успішних компанії, та
бізнес, який залучає до своєї роботи енергійну, талановиту українську молодь.
Наразі ми стикаємося з новими викликами,
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«Бренд роботодавця для молоді: практичне керівництво для компаній» – це інструмент, який допоможе вам краще розуміти
потреби і очікування сучасної молоді та
ефективно налагоджувати діалог з потенційними співробітниками ваших компаній.
Переконаний, що цей інструмент допоможе вам говорити однією мовою з молоддю,
створити бренд компанії, привабливий для
молоді, та в кінцевому результаті підвищити ефективність діяльності компанії шляхом
залучення кращих молодих кадрів.
Цінність праці є одним з основних пріоритетів у житті сучасної української молоді,
оскільки кожен другий молодий українець
ставить для себе основною метою пошук
і досягнення успішних результатів у роботі. Але розрив щодо прагнень молоді
та потреб роботодавців створює серйозні
перешкоди на шляху до ефективної співпраці. В цьому практичному керівництві ви
знайдете важливу для себе інформацію, яка
допоможе краще зрозуміти потреби та очікування молоді.
Міністерство молоді та спорту України цінує вклад кожного у розвиток і покращення
становлення української молоді. Хочу подякувати компаніям, які вже приєднались до
реалізації Пакту заради молоді 2020, Центру «Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності» і Фонду народонаселення ООН за створення такого інструменту
по роботі з молоддю, як «Бренд роботодавця для молоді: практичне керівництво
для компаній» та внесок у досягнення цілей
Пакту заради молоді 2020 в Україні.

Ігор Жданов,
Міністр молоді та спорту України

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ
ДЛЯ МОЛОДІ: КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ
ВІТАЛЬНЕ
СЛОВО
вість хорошої освіти для побудови успішної
кар’єри, проте її очікування не завжди здійснюються. Система освіти й досі випускає
тисячі молодих людей, котрі не можуть
знайти роботу. В той же час, деякі компанії
не можуть заповнити вакансії, як наслідок
невідповідності пропозиції та попиту.
Партнерство державного і приватного секторів, що залучає бізнес та систему освіти,
- має вирішальне значення для забезпечення освіти, здобуття навичок (критичного
мислення, вирішення проблем та мислення
наперед) і підготовки молоді, яка б відповідала потребам і вимогам сучасного ринку
праці.

Шановні друзі,
У юності, ми всі прагнемо змінити світ на
краще. Освіта стає у нагоді, гроші – не бувають зайвими, а дружні стосунки – важливі.
Проте, коли ми юні, ніщо так не вабить нас,
як споглядати світ навколо нас та стверджувати: «Ось, що я хочу змінити. Ось, де
ми можемо досягти успіху. Зараз настала
саме моя черга».
У сучасному світі глобалізованого ринку,
основним викликом будь-якої країни є
прагнення бути попереду інших. І саме молодь є відповіддю на цей виклик – як громадяни, як споживачі і виробники.Отже
те, як Україна, як суспільство, буде використовувати величезний потенціал молоді
до інновацій задля продуктивності, ефективності та справедливості, - у значній мірі
визначатиме чи увійде Україна до списку
багатих і демократичних країн, чи ні.
В Україні проживає більше шести мільйонів
молодих людей віком від 10 до 24 років:
можна дивитися на них, як на потенційну
армію безробітних, що згодом емігрують на
захід у пошуках кращого життя, або ж як на
величезний капітал, який, за належних інвестицій та піклування, дасть прогресивний
результат, та стане запорукою стабільності
і процвітання країни на довгі роки.
Молодь прекрасно розуміє усю важли-

Фонд Народонаселення ООН пишається
тим, що підтримує і є частиною цієї ініціативи. Ми прагнемо допомогти молоді - майбутнім працівникам і споживачам, завтрашнім активним громадянам, здобути знання
та навички, необхідні для здорового і щасливого життя та ефективного розвитку
суспільства.
Щоб досягти успіху у житті та кар’єрі, молодь повинна бути здоровою: вести здоровий спосіб життя та піклуватись про своє
репродуктивне і статеве здоров’я. Найбільш поширеними ризиками для здоров’я
молоді, а саме для репродуктивного здоров’я, є зловживання алкоголем, вживання
наркотиків, тютюнопаління, ризикована
сексуальна поведінка та нехтування правилами особистої безпеки. Проблеми із здоров’ям несуть прямий ризик для майбутнього життя молодих людей, включаючи
їх працездатність та конкурентоспроможність на ринку праці.
Даний посібник має за мету покращити
практики роботи місцевого бізнесу для
працевлаштування молоді та адвокації здорового способу життя на робочому місці.
Посібник поєднує у собі практики багатьох
компаній, котрі уже започаткували нові підходи до працевлаштування молоді в Україні, і є своєрідним практичним орієнтиром
для тих компаній, котрі прагнуть створити
ефективні партнерські стосунки та у повній
мірі залучити молодь і її потенціал до змін зробити світ кращим.
Каспар Пік,
Представник Фонду Народонаселення
ООН в Україні
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переміщених осіб також потребує працевлаштування.
Навіть більше, проблема посилюється тим,
що в останнє десятиріччя виявляються
стійкі негативні зміни в стані здоров’я населення України, особливо яскраво виражені
у дітей та молоді, поширення захворювань
серед яких зросло більш ніж у 1,5 раза. Стає
зрозумілою стурбованість суспільства і
держави здоров’ям молодого покоління,
що визначає в найближчі та віддалені роки
трудовий потенціал країни.

Шановні компанії,
Перед вами стоїть багато викликів, як-от:
економічні реформи, підвищення конкурентоспроможності, досягнення поставлених
цілей. Серед різноманіття проблем і ризиків іноді навіть важко обрати першочергові.
Важливі всі, а вирішення їх потрібне на вчора. Утім, цією публікацією в рамках Пакту
для молоді ми би хотіли привернути вашу
увагу до головного зі всіх ризиків – професійного і ціннісного зростання нашої молоді.
Вони сьогодні – це проекція майбутньої
України. І в наших з вами силах зробити так,
щоб це була Україна, якою ми з вами зможемо пишатись. Нам потрібно розробити
ціннісну пропозицію для нашої молоді. У
рамках Пакту ми це намагаємось робити,
але дане керівництво стане корисним для
того, щоб зрозуміти, як цілі Пакту втілювати у життя ваших компаній.
Сьогодні ми бачимо високий рівень безробіття серед молоді, також стрімко зростає
кількість молодих людей, які виїжджають
на навчання та роботу за кордон. Україна
втрачає людський капітал. В той же час,
велика кількість молоді з числа внутрішньо
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Описані вище проблеми особливо гостро
проявляються у віддалених від центру містах і селах. А їх вирішення покладається на
плечі громад та місцевого бізнесу. Втім,
вітчизняні регіональні компанії, попри потребу в кадрах, не завжди володіють ефективними інструментами роботи з молоддю
та навчальними закладами, а також не враховують потреби сучасної молоді, в тому
числі і необхідність звернути увагу на зміцнення здоров’я молодих співробітників.
Саме тому в рамках ініціативи Українського
Пакту для молоді – 2020 Центр “Розвиток
КСВ” за підтримки Фонду народонаселення
ООН в Україні та Міністерства молоді та
спорту України, і за участі провідних роботодавців країни розробив практичне керівництво «Бренд роботодавця: керівництво
для компаній з працевлаштування та здоров'я української молоді».
Керівництво буде презентовано в рамках
регіональних форумів у 5 містах України, а
також розповсюджено через бізнес-асоціації, державні центри зайнятості та місцеві
органи влади.
Сподіваємось, керівництво допоможе розробляти ефективні програми з працевлаштування молоді, покоління, яке відрізняється від інших, і надасть їм сил та знань задля
розвитку України.

Марина Саприкіна,
Центр «Розвиток КСВ»
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2. ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ ДЛЯ МОЛОДІ-2020
Український Пакт для молоді 2020 – це унікальна програма державно-приватного партнерства, ініційована Центром «Розвиток
КСВ», Міністерством молоді та спорту України та соціально-відповідальними компаніями, що вже об’єднала понад 50 організацій
з 6 міст України (Києва, Сум, Львова, Івано-Франківська, Вінниці
та Одеси) і активно поширюється по всій країні. Фонд народонаселення ООН - підписант і партнер Ініціативи.
Підписуючи документ компанії спільно
зобов’язуються реалізувати до 2020
року цілі Пакту:

ситети”, в рамках якого компанії подають свої кейси співпраці з вищими
навчальними закладами.

1) Сприяти створенню мінімум 300
партнерств між бізнесом та освітнім сектором;
2) Забезпечити 10 000 місць для стажування та першої роботи молоді.

В рамках Пакту було проведено дослідження “Навички для України 2020:
погляд бізнесу” з метою продемонструвати навички, на які потрібно
звертати увагу під час розробки програм стажування, практики та навчання. Детально зі звітом можна ознайомитись на сайті Центру “Розвиток
КСВ”.

Український Пакт заради молоді-2020
є частиною загальноєвропейської ініціативи – European Pact for Youth, що
має широку підтримку Європейського
парламенту, Європейської комісії, Європейської ради та Короля Бельгії, і
реалізується з метою побороти безробіття серед молоді.
За 2016 рік компанії в Україні спільно
створили 106 партнерств з освітнім
сектором і забезпечили 5500 місць
для стажування та першої роботи
молоді. Щомісяця компанії зустрічаються для обговорення кращих практик та помилок у роботі з молоддю
та навчальними закладами.

Для заохочення співпраці з освітнім
сектором започатковано нагороду
“Краще партнерство бізнес-універ8

З метою покращення діалогу компаній з молоддю за підтримки Фонду
народонаселення ООН проводяться
форуми «БІЗНЕС-МОЛОДЬ: ЕФЕКТ
WOW ВІД СПІВПРАЦІ». Перший форум пройшов у Києві в 2016 році та
залучив до дискусій 9 компаній та
80 активних молодих людей з Київського регіону. Вони працювали
в тематичних лабораторіях і розробляли WOW-рішення щодо програм
стажування, першого робочого місця та розвитку бренду роботодавця.
Також під час форумів проводяться
майстер-класи із розвитку кар’єрних
навичок та даються поради молоді
по успішному працевлаштуванню.
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В рамках Форумів бізнес може покращити
існуючі та створити нові програми співпраці з молоддю (стажування, конкурси,
менторські програми тощо), а молодь дізнається про важливі для компаній компетенції і навички, цікаві кар'єрні можливості
та отримає натхнення на професійну реалізацію в Україні.
У планах Пакту розробити Національний
план дій – програму спільних заходів органів державної влади з метою ефективного працевлаштування молоді в Україні.

Ми закликаємо бізнес та постачальників освітніх та навчальних послуг
приєднуватись до Українського пакту
заради молоді для посилення його завдань та результатів. Це дасть молоді можливість розвивати свої знання
та здібності для їх реалізації в Україні.

9

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ: КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ

10

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ: КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ

3

САМООЦІНКА КОМПАНІЇ, ДРУЖНЬОЇ
ДО МОЛОДІ
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3. САМООЦІНКА КОМПАНІЇ, ДРУЖНЬОЇ ДО
МОЛОДІ
• кращу конкурентоспроможність,
оскільки готові протистояти викликам
майбутнього завдяки постійній роботі з
молоддю;
• вони краще підготовлені до
майбутнього і краще орієнтуються в
сьогоденні;

Рис.1 Переваги компанії, дружньої до молоді

• мають сильніший інноваційний
потенціал, молодь допомагає компанії
ставати кращою швидше і якісніше.

Компанією, дружньою до молоді, можна стати. Перевірте, де Ваша компанія
зараз на цьому шляху.
Таб.1 Самооцінка компанії, дружньої до молоді

12

Так/Ні

Бали за
«Так»

№

Питання

1

Компанія має угоди з навчальними закладами щодо реалізації освітніх програм (у т. ч. стипендіальні програми)

5

2

Компанія співпрацює з навчальними закладами і приймає
молодь на практику

5

3

У Компанії прописано програму практики для молоді,
програма працює

8

4

У Компанії прописано програму стажування для молоді,
програма працює

8

5

Програма стажування/практики, умови участі опубліковано на сайті компанії, всі відповідно до критеріїв можуть
подавати свої документи

10
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Так/Ні

Бали за
«Так»

№

Питання

6

Співробітники Компанії знають про програми практики/
стажування

5

7

У Компанії є працівники, які працюють як ментори і допомагають студентам-практикантам/стажерам навчатись/
працювати

8

8

Молодь знає критерії успішної практики та стажування
в Компанії

5

9

Компанія навчає молодих людей новим, м’яким навичкам
і постійно їх розвиває

5

10

Компанія надає змогу студентам у рамках диплома попрацювати над реальним кейсом Компанії

5

11

Топ-менеджери компанії проводять лекції/майстер-класи для студентів вузів / молоді

5

12

При прийнятті на роботу досвід роботи для деяких спеціальностей Компанії не є основним критерієм

8

13

Компанія проводить дослідження щодо думки молоді під
час планування своїх програм

5

14

Компанія працює зі школами задля планування кар’єри
молодими людьми (у т. ч. через проведення екскурсій,
лекцій і т. п.)

10

15

Компанія залучає своїх партнерів, постачальників (ланцюг постачань) до допомоги молоді в отриманні першого
робочого місця

8

Набрано 75 балів і вище - Ваша компанія є дружньою до молоді. Вітаємо!

13
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4. МОЛОДЬ І ДЕРЖАВА
Офіційно станом на 1 січня 2017 року молодь становить
115 30 224 особи, або 27 відсотків населення України (за
даними Державної служби статистики України). За кількістю і значенням ця численна аудиторія є рушійною силою
розвитку України. Від її потенціалу, здібностей і знань залежить значною мірою, якою буде Україна.

Різні організації, в тому числі і компанії, як приватні, так і державні, мають
зробити свій внесок у розвиток молоді через, у першу чергу, працевлаштування та допомогу в наданні реальних
практичних навичок молодим людям.
Допомога у проходженні практики,
стажуванні, працевлаштуванні, відкритті своїх компаній допоможе інтегрувати молодь у економічний простір, стимулює соціальний розвиток
країни, сприяє зниженню криміногенної ситуації в регіонах та знизить відтік молоді за кордон.
У даній публікації молоддю вважає
ться соціально-демографічна група від
18 до 30 років1, в якій особи закінчили
університет або професійно-технічний
коледж і готові розпочати або продовжити (якщо вони працювали під час
навчання) свою кар’єру.
Саме на цьому етапі – продовження
або початок кар’єри – для молоді існує багато перешкод. Вона виїжджає
за кордон або залишається безробітною. У 2016 році за даними Державної
служби статистики рівень зайнятості
1
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серед осіб у віці 25–29 років становив
69,8% та був вищим, ніж у середньому серед усіх вікових груп (56,3%), а
серед осіб віком 15–24 роки цей показник становив лише 27,0% [1]. Не
завжди компанії готові брати молодь
у свої організації на практику, стажування та надавати перше робоче місце внаслідок таких причин, як [2]:
zz відсутність професійних і м’яких
навичок і знань,
zz відсутність досвіду роботи (74%),
zz висока конкуренція на ринку праці (33%).
Водночас законодавство в Україні,
навпаки, сприяє працевлаштуванню
молоді. Основними нормативними
документами з працевлаштування молоді є:
zz Конституція України;
zz Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [3];
zz Закон України «Про Загальнодер-

На державному рівні це 15–35 років, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я –
25–44 роки.
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жавну програму підтримки молоді
на відповідні роки»;
zz Закон України «Про зайнятість населення» [15];
zz інші нормативно-правові акти.
Основними стейкхолдерами у працевлаштуванні молоді є:
ÂÂ Міністерство молоді та спорту
України: головний орган у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у
молодіжній сфері, сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді і надає державну
підтримку молодіжним та дитячим
громадським об’єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та
молоді [10].
ÂÂ Міністерство освіти і науки
України – є головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
політику у сферах освіти і науки та
сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів
[12];
ÂÂ Міністерство соціальної політики
України – є центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну
політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення
та трудової міграції, трудових відносин [13];

та профорієнтаційні послуги, створює банк вакансій та допомагає у
пошуку підходящої роботи, сприяє
в працевлаштуванні, у тому числі
шляхом організації підприємницької діяльності, організації професійної підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації безробітних, виплати допомоги по безробіттю;
ÂÂ Молодіжні центри зайнятості –
спеціалізована державна установа,
що діє на госпрозрахунковій основі. Метою діяльності центру є вирішення питань працевлаштування
молоді, забезпечення її зайнятості
у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у
трудовій сфері, перепідготовка та
підвищення кваліфікації молоді [11].

Гарантії держави
Держава гарантує надання роботи за
фахом на період не менше трьох років
молодим спеціалістам, випускникам
державних професійно-технічних та
вищих навчальних закладів, потреба
в яких була визначена державним
замовленням. Також молодь, яка закінчила або припинила навчання у
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах,
звільнилася із строкової військової
або альтернативної (невійськової)
служби (протягом шести місяців після
закінчення або припинення навчання
чи служби) і яка вперше приймається на роботу, має додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, а саме
– квоти при працевлаштуванні.

ÂÂ Державна служба зайнятості: надає інформаційні, консультаційні
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Згідно із Законом «Про зайнятість населення» підприємствам, установам
та організаціям установлюється квота
на працевлаштування молоді. Квота
встановлюється у розмірі 5 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ
та організацій із чисельністю штатних
працівників понад 20 осіб.
Роботодавці самостійно розраховують квоту. Обов'язковою умовою
дотримання роботодавцями квоти
вважається працевлаштування таких
громадян, про що роботодавці інформують щороку центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, – Міністерство соціальної політики України
у встановленому ним порядку. У разі
відмови в прийомі на роботу молодих
громадян у межах встановленої квоти
з підприємств, установ та організацій
стягується штраф.

Проблеми працевлаштування
молоді
Проте важливо відзначити і проблеми,
які існують сьогодні, а саме [8]:

три з п’яти
студентів не хочуть працювати за
спеціальністю, тому
що навчалися «для
корочки»

два з п’яти студентів
у процесі навчання
усвідомили, що хочуть
працювати за іншою
спеціальністю, а також
те, що на їхні навички
немає попиту на
ринку праці

за кожного
п’ятого студента
професію/ВНЗ
обирали батьки

Рис.2 Проблеми працевлаштування молоді в Україні
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Молоді важливо усвідомлювати свої
сильні та слабкі сторони, питання
планування кар'єри і постійного навчання. Саме для цього молоді люди
повинні ще в університетах відповісти
для себе на такі запитання [7]:

Що я хочу робити більшу частину свого життя?
Які мої слабкі та сильні сторони?
Що мені найбільш важливо в
роботі: кар’єра, зарплата, графік роботи, поїздки?
На основі моїх інтересів яка
професія мені підходить?
Які в моїй професії плюси? Які в
моїй професії мінуси? Чи зможу
я миритися з мінусами?
Скільки я хочу працювати?
Який рівень фінансів мене
влаштує?
Яка компанія, корпоративна
культура мені подобається?
Що я можу запропонувати роботодавцю для оптимізації роботи??
Рис. 3 Питання для самовизначення молоді

Як бачимо, незважаючи на дружнє законодавство до
працевлаштування молоді, проблеми безробіття молодих людей залишаються. Всі експерти погоджуються з тим, що потрібна комплексна програма, яка:
zz візьме початок з професійного та кар’єрного визначення у
школах;
zz матиме продовження у ВНЗ та професійно-технічних коледжах, у тому числі через дуальну освіту;
zz завершиться тісною співпрацею держави і компаній, щоб
допомогти кваліфікованим спеціалістам, яких випускають
навчальні заклади, працевлаштуватися, отримати перший
досвід і перше робоче місце.
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5. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З МОЛОДДЮ ДЛЯ
КОМПАНІЙ: ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ
Працюючи з молоддю, важливо пам'ятати про теорію поколінь, що була розроблена в 1991 році демографом Нейлом
Хоувом та істориком Вільямом Штраусом. Основою теорії
стали цінності представників різних поколінь, що формуються під впливом різних зовнішніх факторів [4]. Такі цінності потрібно розуміти для ефективної роботи з різними
поколіннями.

Класифікація поколінь
Покоління

Альтернативна назва

Роки народження

G1

«найвеличніше покоління»
«покоління переможців»
«покоління Героїв»
героїв»
«Покоління

1900 – 1923

Мовчазне покоління

«розбите покоління»
втрачене покоління

1923 – 1943

Поколіня Бебі-бумерів

«бумери»
«Бумери»
«покоління демографічного вибуху»

1943 – 1963

X

«невідоме
«Невідомепокоління»
покоління»
«13-те покоління»

1963 – 1983

покоління why?)
why
(generetion

Y

«next» «Міленіуми»
«Next»
«Мілленіуми»
«покоління мережі»

1983 – 2003

Z

«цифрове
покоління»
«цифрове покоління»

2003 - …
Рис.4 Класифікація поколінь
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Оскільки цей гайд для роботи з молоддю до 30 років, то зосередимось на представниках поколінь Y та Z.
Показники

Y Покоління

Z Покоління

Цінності

Свобода, немає обмежень, головне «бути самим собою»

Індивідуалізм,
незалежність,
упертість, прагматичність, чесність

Девіз

Немає нічого неможливого, і немає кумирів, усе можна зробити.
Але не будують довгострокових
планів

Отримати все і відразу, готові
займатися самоосвітою, знають,
чого хочуть

Що люблять

Займатися творчістю, спілкуватися, втілювати нові ідеї, отримувати задумане

Займатися творчістю, спілкуватися

Мрії

Широкий досвід у різних сферах,
а не престижна робота і висока
посада

Власна компанія (приватний підприємець)

Що важливо
в роботі

Цікава робота, творчі, неформальні умови, комфортний гнучкий графік, горизонтальний розвиток

Соціальні мережі, ігри-симуляції,
готові старанно і більше працювати, ніж покоління Y, комфортний гнучкий графік і конкретний
результат. Готові працювати
довго на одному місці

Як
працювати

Демонструвати результат і отримувати нагороду за це, дати
місце для творчості, пропонувати участь у благодійних і волонтерських проектах, працювати в
команді

Виявляти лідерство, стверджувати свій авторитет і доводити
компетентність. Цілісна організація робочого процесу. Потрібно показати, як щоденні завдання впливають на довгострокові
плани компанії. Обговорення
проблем особисто

Рис. 5 Характеристика
поколінь
YіZ
Як можна побачити з таблиці, важливо розуміти цінності
цих поколінь
і звертати увагу в процесі роботи на те, що їм важливо. Це підвищить ефективність
праці.
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6. КОМПАНІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ:
ШУКАЄМО ДІАМАНТИ
Для компаній молодь – це перш за все талановиті фахівці,
яких потрібно відшукати, як діаманти, і залишити в себе.
Робота з талантами через лідерство, культуру, навчання і
організаційний дизайн сьогодні входить до десятки трендів HR (дані Deloitte [5]).

10 тенденцій у сфері управління персоналом (міжнародні результати)
8%

92%

Лідерство

11%

89%

Культура

14%

86%

Залученість

15%

85%

Навчання

16%

86%

Дизайн-мислення

21%

79%

Зміна навичок
і знань HR-фахівців

22%

78%

HR-аналітика

23%

77%

Автоматизація HR

26%

74%

Управління людськими
ресурсами

29%

71%

Організаційний дизайн

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Відсоток від загальної кількості відповідей
неважливо
Відносно не
важливо

Дуже важливо/важливо
Рис. 6 Глобальні тренди HR

Робота з талантами ведеться через
створення бренду роботодавця. На
сьогодні за даними EY 35% компаній
вважають створення такого бренду
пріоритетом HR на 2017 рік (у 2016
році таких компаній було 30%) [2]. Як
бачимо, кількість компаній з брендом роботодавця збільшується.
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Бренд роботодавця – сукупність цілеспрямовано сформованих характеристик компанії як роботодавця, що
асоціюються у цільової аудиторії з однозначно позитивним і унікальним набором матеріальних і нематеріальних
переваг, що надає компанія для своїх
співробітників і що виділяють дану організацію на ринку праці. Таким чином
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формується стійкий набір очікувань і
емоцій стосовно компанії-роботодавця
та умов зайнятості в ній. Бренд компанії
як роботодавця формується на основі
достовірних знань і оцінок працівників,
підкріплених власним досвідом взаємодії з компанією-роботодавцем, або
інформації, взятої з інших джерел [6].

Бренд роботодавця для молоді
Сьогодні українська молодь є вибагливою, тому бренд роботодавця для
неї має включати наступні елементи:
zz кар’єрні перспективи (73% молодих людей підтримують цю характеристику);
zz можливість особистісного та професійного зростання (57% підтримки);
zz імідж компанії на ринку (55%);

роком). Саме тому компаніям варто
спрямовувати свої зусилля на молодь
усієї України [2].
Вищезазначені компоненти бренду
роботодавця мають активно промотуватися компаніями на різних
рівнях, а також у спілкуванні з молоддю по всій Україні, оскільки молоді люди є доволі мобільними.
Навіть більше, компаніям варто розробити таргетовані повідомлення, а
отже аналітика є доволі важливою.
Компанії мають розуміти причини,
що змушують людей приєднатися
до компанії, профайл свого кандидата, інструменти, важливі для
утримання і залучення, а також те,
які елементи бренду роботодавця з
вище перелічених є найбільш важливими для кандидата.

zz розмір заробітної плати, іноді доволі
високий (51%) [7];

Найпривабливіші галузі
zz міжнародний досвід, особливо для та роботодавці
тих, хто гарно володіє англійською
мовою (50%);

zz готовність компаній брати на роботу студентів (40% молодих людей відзначили цей критерій серед
найважливіших);
zz професійність наставника, його
бажання ділитися інформацією та
корпоративна культура;
zz графік роботи.
Варто зазначити, що більш ніж половина студентів готові до переїзду з
метою працевлаштування (78% – в
межах України, 94% – за кордон, що
на 8% і 14% більше порівняно з 2015

IT, аудит і консалтинг, міжнародні
FMCG-компанії, а також медіа-галузь
є бажаними сферами працевлаштування для молоді (дослідження EY).
Найбільш привабливими роботодавцями для студентів у 2016 році стали
(в алфавітному порядку): «1+1 медіа»,
«Гугл», «ЕПАМ», «Майкрософт»,
«Nestlé», «СофтСерв» та аудиторсько-консалтингові компанії «Великої
четвірки».
Серед найменш привабливих галузей
– агрохімічна, страхування та нафтогазова.
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Компаніям з найменш привабливих галузей варто звернути
ще більшу увагу на просування бренду роботодавця із фокусом на складові, що цікавлять молодь.

Привабливість галузей
Найменш популярні

Агрохімічна

Страхування

Найбільш популярні

Нафтогазова

FMCG Аудит и консалтинг ІТ

Рис.7 Привабливість галузей для молоді в Україні (EY, 2017)

Джерела інформації про бренд
роботодавця
Молодь отримує інформацію про компанії переважно з наступних джерел:
zz онлайн-ресурси: соціальні мережі
(насамперед Facebook);
zz сайти з працевлаштування (75%
респондентів);
zz корпоративні сайти компаній
(50%);
zz інтернет-ЗМІ (популярні серед

респондентів молодших курсів);
zz різноманітні заходи (ярмарки вакансій, виставки та презентації, зустрічі з представниками компаній у
ВНЗ тощо для студентів, особливо
без досвіду роботи).
Незалежні студентські організації залишаються найменш актуальним джерелом інформації про роботодавців
для молодих кандидатів.

Компаніям варто звернути увагу на соціальні медіа для просування свого бренду роботодавця. Сьогодні навіть є окремий напрям – PHR (PR+HR) [9]. Це означає, що компанія має
не тільки розміщати свої активності на релевантних тематиці
сайтах, у соціальних мережах (LinkedIn), на сайтах пошуку
роботи, а й працювати з репутацією та професійним іміджем
через внутрішні та зовнішні комунікації.
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7. ПРАКТИКА І СТАЖУВАННЯ

Усі компанії погоджуються з тим,
що сьогодні існує невідповідність
знань, отриманих у ВНЗ, і реальних
вимог ринку. Це збільшує прірву між
роботодавцями, молоддю і навчальними закладами.

Варто зазначити, що сьогодні ще не
всі компанії розуміють важливість
інвестування в розвиток майбутніх
фахівців. До того ж відомі програми
практики і стажування здебільшого
спрямовані на отримання студентами
професійних знань задля побудови
кар’єри, але не враховують важливість особистого розвитку, як-от:
формування особистісних компетенцій, уміння працювати в команді,
планувати власний час, приймати
рішення, розвивати загальнолюдські
цінності в процесі професійної взаємодії.

Компаніям під час розробки програм практики і стажування молоді
важливо звертати увагу не тільки на
професійні знання, а й на особистісний розвиток молоді.
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Усі розуміють, що проходження практики та стажування є гарним стартом
для кар’єри, а також своєрідним містком, що поєднує світ бізнесу та університетів. Для компаній ці програми
допомагають залучити талановиту
молодь на роботу у компанію та підготувати кваліфіковані кадри. Також завдяки програмам стажування та практики компанії можуть просувати свої
інтереси, які не завжди враховують
ВНЗ, і врахувати в навчальній програмі
реальні потреби індустрії.
Такі програми допомагають компаніям оптимізувати ресурси для підготовки фахівців, скоротити термін професійної адаптації нового персоналу і
задовольнити потребу в розвитку лідерського та командного потенціалу
компанії.

Компаніям важливо приділяти увагу
програмам проходження практики
та стажування, оскільки такі програми допомагають оптимізувати ресурси для підготовки фахівців, скоротити термін професійної адаптації
нового персоналу і задовольнити
потребу в розвитку лідерського та
командного потенціалу компанії.
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Відмінності проходження практики від стажування згідно із законодавством
України продемонстровані нижче (рис. 8).
ПРАКТИКА

Обов’язковий елемент навчального процесу

МЕТА

СТАЖУВАННЯ

Форма підвищення професійного рівня молоді, що створює
умови для професійної адаптації та отримання нею досвіду
практичної роботи

ПРАКТИКА

Навчальні заклади

ХТО
ЗАБЕЗПЕЧУЄ
СТАЖУВАННЯ

ПРАКТИКА

Компанії

ВНЗ або безкоштовно (для ПТУ)

ХТО ПОКРИВАЄ
КОМПАНІЇ ВИТРАТИ
СТАЖУВАННЯ

ПРАКТИКА
ЗАПИС У ТРУДОВУ
КНИЖКУ
СТАЖУВАННЯ

Компанія

Ні (але можуть бути зараховані
на штатні посади, якщо є вакансії), можливо укладення строкового трудового договору

Так (компанією)

Положення № 93 – для студентів вищих навчальних закладів;
Закон України № 103 про професійно-технічну освіту, Положення № 992 – для учнів ПТУ

ПРАКТИКА

НОРМАТИВНІ
ДОКУМЕНТИ
Закон № 5067 – 17 “Про зайнятість населення”, ст. 29

Договір між ВНЗ/ПТУ і компанією, що передбачає кошторис-калькуляцію проходження
практики як Додаток до Договору

Договір про стажування між
студентом-стажером і підприємством на строк не більше ніж
6 місяців
Оплата праці керівника практики, витрати на матеріальне
забезпечення практики (придбання матеріалів, канцтоварів,
експлуатація обладнання)
Оплата праці наставника/ментора на підприємстві, витрати
на матеріальне забезпечення
практики (придбання матеріалів, канцтоварів, експлуатація
обладнання)
Ні (але можлива оплата, якщо
практикант(ка) виконує професійні роботи, іноді можливо 50%
– студенту, 50% – навчальному
закладу, це має бути прописано
в договорі)

СТАЖУВАННЯ

ПРАКТИКА

ДОКУМЕНТ
ПРАКТИКИ
СТАЖУВАННЯ

ПРАКТИКА

ЩО
ПОКРИВАЄ
СТАЖУВАННЯ

ПРАКТИКА

ОПЛАТА
Так (компанією)

СТАЖУВАННЯ

Рис.8 Відмінності проходження практики від стажування

Як можна побачити, більшість із вище заявлених положень, як-от покриття університетами витрат на проходження практики, не виконується, але деякі аспекти, наприклад щодо записів у трудову книжку, представники компаній мають
знати.
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ПРОГРАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В КОМПАНІЯХ
Виходячи з реальних потреб і запитів бізнесу, компанії самі намагаються розробляти програми практик і
стажування. Програми проходження
практики в компаніях є менш популярними, ніж програми стажувань,
оскільки під час стажувань уже йде
процес часткового працевлашту-

вання кандидата або розглядається
можливість працевлаштування. Проте є компанії, що вважають практику
надзвичайно важливою і саме тим
інструментом, який може допомогти
бізнесу без зобов’язань працевлаштувати кандидата.

Компаніям, дружнім до молоді, рекомендується розробити програми
проходження практики студентами та молодими людьми, оскільки
це допомагає не тільки молоді отримати перші практичні знання про
свою професію, а й самим компаніям у різних аспектах, наприклад під
час високого сезону, у вирішенні складних кейсів, у залученні працівників до волонтерства і наставництва.

Приклади
практик:

програм

проходження

zz Практика іменних стипендій
Компанія надає іменну стипендію і
сертифікат на проходження практики найкращим студентам (відібраним за рейтингом).

ПАТ «Львівобленерго» працевлаштовує стипендіатів у структурних
підрозділах компанії після закінчення
ВНЗ (за різні роки 104 студенти стали
стипендіатами компанії).
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Юридична компанія Eterna Law у
2016–17 рр. реалізувала стипендію
«P2P» (Person to Person) з менторською
підтримкою партнерів на конкурсній
основі для студентів 4–6-х курсів юридичних факультетів 5 провідних українських вузів. Конкурс тривав 2 місяці,
було отримано близько 350 заявок від
студентів 5 вищих навчальних закладів зі всієї України. За підсумком було
відібрано спочатку 15 півфіналістів, а
пізніше – п’ятірку фіналістів. П'ятеро
найкращих пройшли фінальну співбесіду. Переможці отримували щомісячну
стипендію протягом усього навчального року (жовтень – червень), а також
індивідуальну менторську програму від
партнера Eterna Law.
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zz Розробка спеціальної програми
практики

Програма практики NestWay створена компанією «Nestlé Україна» для
студентів 3–6 курсів, які отримують
фахові знання протягом 4-5 місяців,
працюючи в одному з відділів компанії. Практиканти можуть погодити
зручний для себе графік роботи з керівником та працювати не відриваючись від навчального процесу. Для
багатьох студентів практика NestWay
є першим досвідом роботи, тому керівники практики стараються надати
практикантам якомога більше практичних знань та навичок, у тому числі
через реалізацію спільних проектів,
роботу в команді, прийняття колективних рішень. Програма передбачає
ряд розвивальних та навчальних заходів, таких як:
–– тренінг на тему «Презентаційні
навички»,
–– семінар «Як знайти роботу своєї мрії»,
–– панельну дискусію з топ менеджерами на тему кар’єри.

Таким чином студенти здобувають
комплексні знання та навички методом 70-20-10, де 70% зайнятості практикантів – це робота в департаментах,
20% – це робота над спільними проектами, а 10% – тренінги.
Починаючи з 2014 року 643 студенти
пройшли практику в Nestlé.
zz Корпоративні ініціативи для студентів профільних спеціальностей, де студенти можуть перевірити свої знання та навчитися
новому
Компанії можуть проводити лекції на
професійні теми і майстер-класи, бізнес-ігри та олімпіади, освітні програми, кар’єрні консультації, брати участь
у днях відкритих дверей та зустрічі за
кавою із керівництвом компанії, сертифікованих програмах та онлайн-навчанні.
У компанії КПМГ освітніх ініціатив
більш ніж 70. Переможці різних конкурсів можуть працевлаштуватися
в КПМГ без необхідності проходити
додаткові етапи відбору. Останні підрахунки показали, що понад 60% кандидатів, які проходять тестування на
вакансії компанії, брали участь хоча б
в одній з її освітніх подій.
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Поради компаніям для ефективного проходження практики:
1) оцініть, наскільки компанія можете взяти практиканта, враховуючи "сезон" бізнесу;
2) обов’язково проводьте співбесіду;
3) домовляйтеся про гнучку програму навчання і проходження
практики;
4) у процесі практики запропонуйте проблему своєї компанії, яку
варто вивчити і вирішити;
5) звертайте увагу не тільки на отримання професійних знань, а
також і на покращення м’яких навичок, як-от: формування особистісних компетенцій, уміння працювати в команді, планувати власний час, приймати рішення, розвивати загальнолюдські
цінності в процесі професійної взаємодії;
6) працюйте з викладачами – їх також потрібно навчати і розвивати.
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ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ
Незважаючи на те, що іноді програми
проходження практики приводять до
працевлаштування в компанії, здебільшого цим цілям слугує стажування. Компанії розробляють спеціальні
програми стажування для виявлення
найбільш талановитих студентів і потім у процесі стажування мають можливість придивитися до них.

ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ СТАЖУВАННЯ:

zz Окрема оплачувана
програма стажування для
студентів
До КПМГ, міжнародної мережі незалежних фірм, що надають аудиторські,
податкові та консультаційні послуги,
щороку приєднується близько 100 молодих фахівців, у тому числі студенти
без досвіду роботи. КПМГ надає можливості оплачуваного стажування для
студентів та випускників. Стажери з
перших днів активно залучаються до
роботи над проектами, а ті, хто успішно їх виконає, отримують пропозицію
стати консультантом компанії.

zz Розроблена програма для
студентів різних ВУЗів
Розроблена програма для студентів
різних вузів передбачає, що компанія
не працює окремо з ВНЗ, а, навпаки,
заохочує молодих людей приходити
до компанії та навчатися самостійно,
максимально скорочуючи «відстань»
між знаннями, отриманими у вузі, та
реальним бізнес-середовищем.
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zz Оператор lifecell

Оператор lifecell розробив проект
«Стрибок у життя:)» у 2009 році.
Кожного року компанія проводить конкурс серед студентів на навчання, стажування та подальше працевлаштування як у lifecell, так і в інших міжнародних
компаніях. Спочатку компанія анонсує
проект і максимально поширює інформацію серед студентів – у студентських
гуртожитках та на території вишів,
через інтернет-рекламу на сайтах із
працевлаштування та молодіжних ресурсах, у соціальних мережах, а також
серед працівників компанії.

Реєстрація учасників відбувається на
веб-сайті компанії через аплікаційну
форму.
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Потім проходить обробка анкет
аплікантів, телефонні інтерв’ю і
зустрічі з працівниками HR-департаменту. Після відбору учасників
розпочинається другий етап програми – навчання, що складається
з 12 тренінгів, спеціальних лекцій
від топ-менеджерів компанії, відвідування базових станцій, кол-центру, ексклюзивних центрів обслуговування абонентів і магазинів.
Учасники слухають курси з таких
тем, як: «Управління персоналом»,
«Менеджмент», «Ефективна комунікація», «Фінанси для бізнесу»,
«Персональна ефективність у бізнесі», «Управління проектами»,
«Креативне мислення», «Вітаміни для менеджерів», «Продажі та
маркетинг», «Орієнтація на клієнта», «Е-комунікація». Після навчання студенти переходять безпосередньо до стажування – тричі на
тиждень по чотири години.
Наприкінці стажування кожен учасник подає власний бізнес-проект
на розгляд журі, що складається з
топ-менеджменту компанії. Захист
проектів відбувається англійською
мовою. Учасники не зобов’язуються працевлаштовуватися лише в
компанії – вони вільні в своєму виборі. Усі учасники програми стали
своєрідними посланцями lifecell
– вони створили власну групу на
одному з потужних соціальних ресурсів, де підтримують зв’язок та
обмінюються новинами.
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zz Група компаній 1+1
З 2013 року в Групі компаній 1+1 медіа реалізується програма взаємодії
зі студентами. Проект спрямований
на надання студентам творчих (а з
вересня 2015 року також адміністративних і технічних) спеціальностей
практичної сторони українського медіабізнесу.
У 2013 році компанія почала з серії
майстер-класів «Телепорт» для студентів ключових спеціальностей як частини навчальних програм дисциплін
«Майстер-клас з медіа-PR», «Жанри
тележурналістики», «Реклама та PR у
медіа». Також проводились бесіди на
тему загальнолюдських цінностей та
творчої етики з визнаними представниками телебачення.
У 2014 році програма була удосконалена через навчання та стажування
на місцях телевиробництва. У рамках
програми велика увага приділяється
розвитку особистісного потенціалу
молодого фахівця: умінню працювати в команді, планувати власний час,
приймати виважені рішення, розвивати загальнолюдські цінності в процесі професійної взаємодії. Учасники
відвідують семінари на тему загальнолюдських цінностей та етичних
стандартів, тематичні майстер-класи,
а також екскурсії до світу телевиробництва – стажери мають змогу знайомитися зі знімальним процесом телевізійних проектів медіагрупи.

в підрахунку середнього балу, який і
становить основу рейтингової позиції стажера. Ця система оцінювання
впроваджена з метою підвищення
мотивації та ефективності навчання
студентів.

Результати за 4 роки реалізації
програми:
1. Більш ніж 10 000 студентів відвідали
у своїх ВНЗ ярмарки вакансій за участі представників 1+1 медіа та лекції
топ-менеджерів компанії, які поділилися секретами професійного успіху.
2. За 4 роки реалізації програми вже
понад 200 найкращих студентів пройшли навчання та стажування в 1+1
медіа. Більш як 70 з них отримали роботу за результатами стажування, а
близько 20 перебувають у кадровому
резерві.
3. Кожен зі стажерів отримав особистого наставника, який допомагає йому
у вирішенні щоденних завдань, і відвідує тренінги та майстер-класи від найкращих співробітників.
4. Кожен зі стажерів використовує найкращі телевізійні технології та обладнання, тим самим підвищуючи власну
професійну культуру.

У процесі проходження програми
учасники отримують бали за свою
активність та успішність. Отримані
бали за час стажування враховуються
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zz Eterna Law
Термін проходження стажування не
залежить від офіційних графіків практик у навчальних закладів. Для того
щоб стати інтерном, студентам необхідно:
1) написати англійською мовою
CV та мотиваційний лист із
зазначенням обраної галузі
права;
2) після цього у разі зацікавленості компанія зв’яжеться з
кандидатом протягом 2 тижнів і запросить на співбесіду
з керівником обраної практики і директором з персоналу,
а також запропонує написати
тест на визначення рівня володіння англійською мовою;
3) якщо все пройде вдало, то
кандидата запросять на другу співбесіду із партнером
Eterna Law.

За результатами її проходження компанія приймає фінальне рішення про
проходження кандидатом стажування. Стажування в Eterna Law неоплачуване і триває від 2 до 6 місяців, але з
кожним інтерном умови, графік та всі
організаційні деталі обговорюються
індивідуально. За кожним інтерном в
компанії закріплюється ментор – керівник, який супроводжує стажування
від першого й до останнього дня, стежить за успіхами студента, допомагає
і направляє в роботі.
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zz Розробка програми
стажування для студентів
профільного ВУЗу
У 2014 році Nestlé разом з Київським національним економічним університетом
домовились разом розвивати навички
студентів з трейд-маркетингу. Співробітники компанії (експерти з трейд-маркетингу) разом з маркетинговим агентством «IMPACTO», партнером компанії
з «Альянсу заради молоді», створили
курс лекцій для студентів третього курсу факультету маркетингу. Курс складається з 10 лекцій тривалістю 1 год. 20 хв.
кожна. У ході курсу студенти отримують
групове практичне завдання (зазвичай
25 груп), що оцінюється в 3 етапи:
1. КНЕУ обирає 10-15 найкращих груп
і надсилає роботи до «IMPACTO».
2. «IMPACTO» обирає 6 найкращих
робіт.
3. Nestlé запрошує 6 груп студентів
для презентації їхніх робіт команді
Nestlé з трейд-маркетингу.
Учасники з найвищими результатами
отримують сертифікат про участь у
практичному завданні від Nestlé, набір
продукції та можливість приєднатися
до програми стажування. Під час лекцій
представники компанії мають можливість побачити талановитих студентів
та зацікавити їх як роботодавець уже
з університету. Студенти університету
знають, що Nestlé проводить лекції, та
знають про програму стажування компанії, що впливає на бренд роботодавця.
Професори з університету рекомендують компаніям найкращих студентів, що
допомагає в підборі персоналу.
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zz Програма стажування як частина програми працевлаштування
КОМПАНІЯ CRH
Компанія CRH розробила програму
стажування спеціалістів з метою забезпечити підприємства Групи кадро-

вим потенціалом з найкращих випускників та студентів останніх курсів
вищих навчальних закладів. Програма
складалася з шести етапів.

Програма стажування 2015
EUROPE

Етапи програми стажування з моменту працевлаштування

Ознайомлення
з роботою
підприємства
цементної промисловості

тиждень №1

Ознайомлення
з бізнес процесами

Робота на
підприємствах
компанії
СіАрЕйч

тиждені № 2-3

Робота над
проектним
завданням

Тренінги

тиждені № 4-44

1.Менторська
діяльність
наставників
2.Презентація
проектів

Круглий стіл

1 день

Відбір стажерів/ пропозиція постійного місця роботи 40-44 тиждень

Рис. 9 Програма стажування в CRH

За весь період компанія отримала
близько 500 анкет/відгуків пошукачів,
у тому числі 200 анкет першочергового вибору, було відібрано 15 стажерів
фінальної співбесіди, в тому числі 6
стажерів працевлаштовано. Компанія провела 18 зустрічей у ВНЗ 5 міст
України – Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Кам’янця-Подільського. Було створено команди менторів
– 16 технічних спеціалістів з трьох підприємств і 4 працівники напряму персоналу, а також навчально-інтеграційну програму з усіх бізнес-процесів
усіх підприємств цементного напряму.

Як результат, було зміцнено командний та лідерський потенціал компанії
через формування команд менторів
і стажерів, посилено спільну відповідальність команди за формування
кадрового потенціалу, департаменти
стали краще спілкуватись між собою.
Компанія стала позиціонувати себе
як гравця на ринку, що розширює свій
кадровий, технічний потенціал, вибираючи та розвиваючи молоді таланти,
співпрацюючи з вузами.
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zz Укртелеком

ПРОЕКТ
«КРАЩІ – З УКРТЕЛЕКОМОМ»:
занурення учасників у реалії сучасного
телекомунікаційного бізнесу, отримання
базових практичних знань, необхідних у
справжній роботі, та участь у розробці й
реалізації власних ідей.
Стадії проекту:

У 2015 році Укртелеком розпочав
масштабну модернізацію мережі,
яка передбачає розвиток інфраструктури й оновлення обладнання. Робота на новому обладнанні
вимагає нових технічних компетенцій від команди Укртелекому та
ринку, але такі компетенції наразі
не надає жоден ВНЗ України. Укртелеком розробив дві програми,
які мають стати містком між навчанням та працевлаштуванням, між
здобуттям теоретичних знань у
вишах та отриманням практичних
навичок у реальному бізнес-середовищі.

zz Програма стажування
для викладачів
Ця програма матиме набагато сильніший ефект, оскільки викладачі є
мультиплікаторами і зможуть розповсюдити знання компанії на свої
курси.

40

•

Освітня частина – майстер-класи від
фахівців Укртелекому та командна робота над власними проектами учасників.

•

Фінал - захист проектів перед керівництвом компанії.

•

Стажування у підрозділах компанії
– участь у проектних завданнях профільних підрозділів.

Найкращі учасники, які пройдуть відбір,
успішно захистять командні проекти й за
результатами рейтингу пройдуть на стажування, зможуть у перспективі продовжити
кар’єру в ПАТ «Укртелеком».
У 2015–2016 рр. практику в Укртелекомі
пройшли 555 студентів, а стажування – 70.
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ПРОЕКТ «ТЕХНОГЕН»
(ТЕХНІЧНИЙ ГЕНІЙ) від Укртелекому –
це комплексний освітній проект,
який охоплює:
•

стажування викладачів вишів у технічних підрозділах Укртелекому;

•

створення нової програми технічного
навчання спільною командою викладачів вишу й експертів компанії;

•

3 місяці стажування студентів за спеціальною програмою;

•

для найкращих учасників – можливість працевлаштування в Укртелекомі.

Етапи проекту:
1)

відбір досвідчених та мотивованих
викладачів
серед
навчальних
закладів, які здійснюють підготовку
у сфері телекомунікацій, для
роботи над ефективною програмою
стажування;

2)

початок знайомства викладачів з
обладнанням і технологіями, які
використовує ПАТ «Укртелеком»,
та експертами компанії. До роботи
залучені найкращі технічні експерти
компанії, які отримають спеціальну
підготовку за програмою «Я – наставник».
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Програми різноманітних
заходів із вузами
Програма Львівобленерго «Співпраця з навчальними закладами: готуємо
фахівців разом» спрямована на покращення якості підготовки фахівців та
працевлаштування молоді у структурні
підрозділи компанії. Компанія уклала
угоди з 23 професійно-технічними навчальними закладами Львівщини з наступних питань:
zz організація та проведення факультативів «Енергозбутова діяльність
обласних енергокомпаній» та «Технічна експлуатація електричних мереж»;
zz проходження виробничої практики
у структурних підрозділах Товариства;
zz проведення професіографічних екскурсій на виробництві;
zz показ професійних тематичних
фільмів;
zz проведення зустрічей зі студентами та учнями з метою інформування про наявні вакансії, можливості
кар’єрного зростання та соціальні
гарантії, які діють у Товаристві.
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Це допомагає популяризувати серед
молоді переваги, можливості та умови роботи в енергетичній галузі, що є
однією з найбільш престижних та стабільних; закріпити теоретичні знання
та їх практичне застосування на виробництві. У 2016 році організовано
проходження практики в структурних
підрозділах Товариства для 40 студентів, а для 33 випускників професійно-технічних навчальних закладів
та 31 випускника вищих навчальних
закладів компанія стала першим місцем роботи.

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ: КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОМПАНІЙ

8

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КОМПАНІЙ
З РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ
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8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КОМПАНІЙ
З РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ:
1) Розробляйте програму, що залучає стажерів до активностей
задля розвитку компанії та не
стримує їхнього потенціалу. Вони
можуть розробляти проекти з
покращення кодексу ділової поведінки, створювати плакати з
охорони праці та техніки безпеки;
розробляти каталог для напряму
закупівлі та охорони праці.
2) Дайте стажерам свободу самим
обирати підрозділ, у якому вони
хотіли би працювати, без прямої
прив’язки до спеціальності, щоб
продемонструвати весь спектр
робочих ролей. Статистика говорить про те, що більш ніж 60% дорослих людей змінюють свій фах
після перших 5 робочих років за
отриманою спеціальністю. Як правило, 2 роки йде на прийняття та
втілення цього рішення, що впливає на ефективність праці.
3) Дайте іншим співробітникам
відчути відповідальність за підготовку спеціаліста та виховання наступників. Кожен підрозділ,
презентуючи роботу, зможе інтегрувати стажера у свій ритм і
робочу реальність і таким чином
усвідомити ступінь залученості та
глибину майбутньої співпраці.
4) З метою побороти студентську
прокрастинацію та недотриман44

ня дедлайнів підкресліть важливість роботи з кураторами та
наставниками та введіть більший
контроль, а також допоможіть
співробітникам з тайм-менеджментом.
5) Працюйте з викладачами та розвивайте їх, для них також можна
розробити програму стажування.
6) Використовуйте ігри і симулятивні підходи під час розробки
програм стажування, це те, що подобається поколінням Y та Z.
7) Приділіть увагу соціальній адаптації молоді через різноманітні
заходи, а саме: тренінги з корпоративної етики, дні компанії, роботу в команді і т. п. – навчайте
працівників креативно і в ігровому
форматі, в тому числі, приймати
дорослі рішення. Сьогодні статистика говорить про 20 годин навчання на одного працівника, але
цей показник постійно зростає [9].
8) Стимулюйте вивчення іноземних мов серед молоді (наприклад, захист проектів молоді в
компанії Lifecell відбувався англійською мовою).
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Загальні рекомендації компаніям щодо роботи з молоддю
Зазвичай програми проходження практики та стажування допомагають
молодим людям знайти перше робоче місце в компанії. Втім, наводимо
ще декілька рекомендацій для компаній щодо створення першого робочого місця:

розмовляйте
з молодими
людьми

пишіть про
програми
вашої компанії
в соціальних
мережах

знайте свою
цільову аудиторію,
створіть портрет,
розумійте, що вони
читають, що
відвідують і т. д.

створюйте
майданчики
для зустрічей
з молодими
людьми

спілкуйтеся з
неформальними
лідерами та
закритими групами
студентів

запровадьте
гнучкий
робочий графік
для працівників
і дистанційну
роботу

розвивайте
підприємництво, це
допоможе створювати
не тільки майбутніх
співробітників, а й нових
клієнтів вашої компанії
(наприклад, Deloitte читає
лекції від стартапів до
виходу на біржу)

проводьте
лекції та
майстер-класи

оновіть
корпоративний
сайт – 30% молодих
людей його
проглядають

працюйте
зі школами, це
сприятиме кращому
відбору фахівців на
етапі роботи та
стажування

відстежуйте
ефективність
програм через наступні
показники: витрати/
кількість працевлаштованих/
кількість співробітників, які
пройшли випробувальний
термін, KPIs компетенцій,
для менторів та
наставників

рис. 10 Рекомендації компаніям щодо створення першого робочого місця
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9

ПРОГРАМИ
WELLNESS
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9. ПРОГРАМИ WELLNESS
Корпоративна культура є надзвичайно
важливою для молодих співробітників. Так само важливим для компаній є
залучення співробітників у життя компанії. Однією з програм такого типу є
програми покращення здоров’я співробітників (wellness). Важливо зазначити,
що для покоління Z спорт не є пріоритетом, а звідси і більшість проблем здоров’я молоді, що можна спостерігати
зараз.
Поганий стан здоров’я впливає на працездатність працівників. Навіть більше,
сьогодні доведено, що існує взаємозв’язок фізичного розвитку організму і розумових здібностей. Іншими словами, чим
більше уваги людина приділяє спорту,
здоровому харчуванню, тим краще розвивається її мозок і зміцнюється нервова система. Для того щоб бути успішним
у бізнес-середовищі, перш за все необхідно мати здоров’я і високий рівень
стійкості до стресу, володіти терпінням
і бути цілеспрямованим. Якраз усі ці навички і виробляються в результаті здорового способу життя.
Для компаній такі програми
WELLNESS допомагають:
zz зберегти та зміцнити здоров’я
співробітників,
zz знизити рівень захворюваності,
zz підвищити рівень працездатності та
зменшити виробничий травматизм,
zz скоротити кількість лікарняних.
Для співробітників вони є свідченням
того, що компанія про них піклується,
а ще вони самі хочуть бути залученими
у ці програми.
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Програма WELLNESS – це ще одна
складова бренду роботодавця, що
додасть неймовірного позитиву і привабливості компанії для молоді. Програма покликана допомогти співробітникам виробити власний підхід до
забезпечення балансу між роботою та
особистим життям і передбачає регулярні заходи, присвячені здоровому й
активному способу життя.
Рекомендації компаніям:
1)

Вчіть співробітників тому, як
правильно піклуватись про
себе, про свій організм та фізичний стан.

Компанія «Небесна Криниця» організувала тренінги «Управління Здоров’ям», що допомагають офісним
працівникам із сидячою роботою
завжди підтримувати здоровий спосіб життя. Офіси отримали поради у
вигляді інфографіки, що буде завжди
нагадувати співробітникам про необхідні навички. В рамках програми
проводяться уроки здоров’я та води
для учнів шкіл, а також виставлялися
стенди з безкоштовною водою на масових заходах та спортивних змаганнях. Також компанія почала збирати
дані про стан здоров’я працівників
України, давши кожному можливість
заповнити спеціальну анкету.
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Компанія «Львівобленерго» систематично наповнює два інформаційні
стенди «Ваше здоров’я у ваших руках», що розміщені на іі території.

2)

Зробіть виїзні консультативні
прийоми лікарями-спеціалістами, проводьте дні здоров’я.

ПАТ «Львівобленерго» в рамках програми «Здоров’я» проводить виїзні
консультативні прийоми лікарями-спеціалістами на основі аналізу листів
непрацездатності та невиробничого
травматизму. Також було проведено
дні боротьби з онкопатологією у жінок
(мамографія працівників Товариства),
дні профілактики меланоми (дерматологічний огляд «Євромеланома»), дні
раннього виявлення туберкульозу (демонстрація фільму про симптоматику
і діагностику туберкульозу), дні профілактики цукрового діабету (вимірювання рівня цукру в крові працівникам
Товариства), дні профілактики та боротьби з глаукомою (вимірювання внутріочного тиску працівникам Товариства), дні профілактики онкопатології у
чоловіків, консультації лікарів-офтальмологів та корекція зору. Проведено консультації вузьких спеціалістів
(лікар-імунолог, лікар-невролог, лікар-ендокринолог, лікар-мамолог, лікар-кардіолог, лікар-вертебролог, лікар-гастроентеролог).

У компанії EY з метою популяризації
здорового способу життя у травні був
проведений перший День здоров’я,
який дозволив усім охочим отримати
консультації ендокринолога, вертебролога, дієтолога, зробити УЗД щитовидної залози та здати загальний аналіз крові, не виходячи з офісу. Також
у компанії передбачені профілактичні
заходи для підтримки здоров’я співробітників на належному рівні, а саме:
вакцинація від грипу, вітаміни, очні
краплі для профілактики комп’ютерного синдрому, апарати для вимірювання
тиску.

3) Навчіть співробітників, як надавати домедичну допомогу при
гострих станах.
4) Розвивайте навички управляти
власним часом і уміння уникати
стресу (компанія EY надає співробітникам можливість пройти в Академії бізнесу «Ернст
енд Янг» тренінгові програми
«Управління часом та стресом»).
5) Організовуйте і підтримуйте
спортивну діяльності для співробітників.
Компанія EY частково компенсує витрати співробітників, які відвідують
спортивні секції, клуби і плавальні
басейни, незалежно від району чи міста, в якому живе співробітник.
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За підтримки компанії співробітники
беруть участь у турнірах з настільного тенісу, пейнтболу, футболу, волейболу, змаганнях з картингу, сквошу, в
марафонах і т. д. У компанії існують
футбольна та баскетбольна команди,
які проводять регулярні тренування і
беруть участь у корпоративних та інших змаганнях.
6) Відпочивайте активно.
У компанії EY в офісі було обладнано
зону відпочинку: встановлено стіл для
настільного тенісу, турнік і настільний
футбол. Також співробітникам надано можливість пройти курс масажу в
офісі компанії. Програма передбачає
турботу не лише про фізичне, а й про
емоційне здоров’я співробітників. Ідея
співробітників-ентузіастів створити
хобі-клуби за інтересами була почута і підтримана компанією. Сьогодні
в рамках програми діють клуби інтелектуальних ігор, декоративно-ужиткового мистецтва, фотомистецтва,
мандрівників, кіноманів і активних
батьків. З 2011 року в компанії проходять фотоконкурси серед співробітників, найкращі роботи експонуються
в офісі та використовуються в особистому житті.
Дані глобального опитування свідчать
про те, що 91% співробітників українських офісів пишаються роботою в
«Ернст енд Янг», а 82% співробітників
готові рекомендувати «Ернст енд Янг»
як гідного роботодавця.
7)
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Інформуйте своїх співробітників про нагальні проблеми і сучасні захворювання.

ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» запустила програму з профілактики ВІЛ/
СНІДу через навчання 5 тренерів (у
2009 р.). З січня 2010 р. програма навчання співробітників набула постійної
основи і масштабного характеру.
Програма допомагає підвищити обізнаність населення і співробітників
компанії. Щороку до Міжнародного
дня боротьби зі СНІДом АШАН інформує населення через своїх співробітників та покупців за допомогою
афіш.
Результатами Програми з профілактики ВІЛ/СНІДу є 3080 навчених співробітників у 154 сесіях навчання, що
складає понад 90% працюючих у компанії. Опитування учасників навчальної програми за підсумками сесій навчання засвідчило:
• 100% вважають, що тема і зміст
навчання є цікавими, та отримали
нову інформацію, а також виявили
бажання поговорити про ВІЛ/СНІД
з іншими людьми (це і є великим
досягненням!);
• 95% вважають, що люди з ВІЛ потребують захисту своїх прав і підтримку оточення;
• 87% повідомили, що змінять свою
поведінку у повсякденному житті
стосовно власної безпеки і безпеки
оточуючих;
• 76% вже змінили думку про проблематику ВІЛ/СНІДу та стали вважати її більш актуальною.
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Для багатьох співробітників внутрішньокорпоративне навчання стало
єдиним джерелом повної та точної інформації з цієї теми. До кінця 2011 р.
Програма з профілактики ВІЛ/СНІДу
охопила 100% співробітників компанії.
8)

Розробіть повноцінну програму
WELLNESS.

Прикарпаттяобленерго розробило
програму «Здоровий персонал –
здорова корпорація», що включає:

1. Зустрічі «Поговоримо про здоров’я», що проводяться у підрозділах.
За час програми «лікарський десант» відвідав усі філії товариства,
щоб поговорити про організм,
укотре нагадати, яких правил слід
дотримуватися, щоб здоров’я з віком зміцнювалось.
2. Запровадження фітнес-пауз.
Із часом ці традиційні зустрічі медиків доповнилися також апробацією різних комплексів фітнес-паузи – своєрідної виробничої
гімнастики.
3. Цикл тренінгів для персоналу.
Понад півсотню працівників із центрального офісу та філій компанії
стали учасниками зустрічей-практикумів з оптимізації способу життя за формулою самозбереження.
Учасники отримали ексклюзивну

інформацію з управління своїм
здоров'ям, навчилися підтримувати власну працездатність на робочому місці. Заняття складалися з
трьох модулів. Перший присвячувався діагностиці складових професійного здоров'я, їх контролю
та саморегуляції. Під час другого
модуля мова йшла про стрес, сезонну підтримку організму і психіки, подолання синдрому хронічної
втоми та емоційного вигорання.
У заключній частині було багато
психофізичних і дихальних вправ,
ігор, інших цікавих форм роботи,
адже йшлося про емоційну компетентність і м'язову радість. Багато
цінних методик було продемонстровано під час офісних «олімпійських ігор» та захоплюючого
конкурсу «Міс та Містер фітнес
Обленерго».
4. Діяльність менеджерів здоров’я.
У ході тренінгів сформувалася
група активістів – менеджерів здоров’я. Це співробітники компанії,
які пройшли відповідне навчання.
Першим бойовим хрещенням менеджерів здоров’я стало проведення у філіях «уроку здоров’я» в
рамках Всесвітнього дня здоров’я
– 7 квітня, який був присвячений
темі «Здоров’я на роботі». Основну увагу менеджери здоров’я
приділили популяризації здорового способу життя на роботі
(знання, уміння та дії, спрямовані
на збереження і покращення здоров’я і профілактику захворювань,
звички збалансованого харчу51
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вання, занять фізичною культурою і спортом, а також підтримку
свого психічного здоров’я, вміння
надати першу медичну допомогу).
Перед менеджерами здоров’я стоїть
тепер постійне завдання впроваджувати в колективі оздоровчі практики
та програми, наповнювати змістом
корпоративні заходи, зокрема:
zz проводити навчання персоналу
(закріплених підрозділів) через
консультації, зустрічі, тренінги
тощо;
zz надавати індивідуальну допомогу
з організації здорового способу
життя;
zz розробляти комплекси вправ та
проводити фітнес-паузи для підрозділів протягом дня;
zz організовувати і проводити спеціальні заходи, присвячені просуванню здоров’я на робочому місці
(корпоративний день здоров'я,
фестиваль здоров’я, фестиваль
спорту тощо);
zz організовувати рухові активності
(конкурси, естафети, змагання) на
корпоративних заходах компанії;
zz готувати інформацію для корпоративних ЗМІ.
5. Фестиваль здоров'я (Health Fest).
За ініціативою працівників був організований фестиваль здоров'я
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(Health Fest). Він приурочений
до Всесвітнього дня здоров'я та
Всесвітнього дня охорони праці. У
програмі не тільки офіційні заходи
у філіях та центральному офісі, а й
виставка дитячого малюнку «Здоров'я моєї родини», конкурс стінгазет «Здорова газета» (газети та
плакати представили усі дирекції центрального офісу); турнір з
брейн-рингу «Хочу! Знаю! Роблю!
50 питань про здоров'я» (участь
брали працівники центрального
офісу), танцювальний батл «Протокол Табата», де виступало 7 команд: група менеджерів здоров'я,
керівники компанії, працівники
дирекції та обслуговування клієнтів, дирекції з персоналу, центральної бухгалтерії, дирекції з
розвитку та ІТ, інших підрозділів.

РЕЗУЛЬТАТИ
zz Працівники стали більш енергійними та сповненими ентузіазму;
zz легше долають стрес і напругу на
роботі;
zz поліпшується моральний клімат у
колективі, зокрема взаємовідносини працівників і керівництва компанії;
zz поліпшується продуктивність праці, істотно скорочується число невиходів на роботу, знижуються витрати на медичне обслуговування;
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zz при проведенні регулярних фітнес-перерв визначилася тенденція
до зменшення ваги у людей із надлишком маси тіла, у 30% покращився зір;
zz на основі даних медичного огляду
спостерігається позитивна динаміка зниження захворювань:
- невропатологічних – на 19%;
- ендокринних – на 43,5% (алергія та інфекції);
- хірургічних – на 5,3% (хвороби
шлунково-кишкового тракту);
- ортопедичних – на 53,9% (хронічні болі в спині, шиї);
zz аналіз результатів методики «Рівень суб'єктивного контролю» показує, що співвідношення інтро- та
екстраверсії у респондентів наближається до збалансованості, що є
одним з показників адекватного
психічного здоров'я особистості;

zz аналіз діагностичного тестування
персоналу і спостереження за їх діяльністю впродовж робочого дня
дозволяють зробити висновок про
те, що 80% працівників ПАТ «Прикарпаттяобленерго» організовують
особистий виробничий процес з
позиції здоров'язберігаючого підходу.
Простежується підвищення рівня
обізнаності працівників у галузі культури професійного здоров'я, розроблено положення «Про комплексну
корпоративну програму «Здоров’я на
роботі», встановлено «Премію здоров’я» – своєрідну відзнаку, яка має
на меті заохотити працівників бути
здоровим. Премія (подарунок) вручається наприкінці року до професійного свята тому, хто був здоровим,
презентовано корпоративний фільм
про професійне здоров’я «Дужі та
енергійні».

Як можна побачити, програми wellness є дуже актуальними для компаній.
Вони допомагають поколінням Y і Z залишатися здоровими, незважаючи на
їхню нелюбов до спорту, а також створює привабливий бренд роботодавця
для молодого покоління. Саме тому ми рекомендуємо компаніям не зволікати і розробити подібні програми, що відповідають ціннісним очікуванням
молоді.
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ДОДАТОК 1
У публікації використано практики,
наступних компаній:
zz ДТЕК Енерго

zz КПМГ в Україні

zz Deloitte Ukraine

zz Леруа Мерлен

zz Група компаній Дельта М

zz Nestlé

zz Небесна криниця

zz Львівобленерго

zz ЮФ Eterna Law

zz 1+1 медіа

zz Credit Agricole Bank

zz Ашан Рітейл Україна

zz Bomond Group

zz Укртелеком

zz КП «Київський міcький
Будинок природи»

zz Прикарпаттяобленерго

zz EY
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досвід і рекомендації

zz lifecell
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