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Працевлаштування випускників ВНЗ: 

• Відсутність співробітництва в чотирикутнику        
ВНЗ – студенти – роботодавці  - держава 

 

 

• Пропозиція ВНЗ не відповідає попиту ринку праці 

• Багато студентів не працюють за фахом 

• У роботодавців постають проблеми з кадрами 

• Економіка не рухається вперед 

 

 



Працевлаштування випускників ВНЗ: 
Бар'єри під час влаштування на роботу, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження КМІС “Досвід працевлаштування випускників навчальних закладів: погляд випускників та 
роботодавців” 
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Працевлаштування випускників ВНЗ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження КМІС “Досвід працевлаштування випускників навчальних закладів: 
погляд випускників та роботодавців” 
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Стажування: особливості МСБ 

 

• Великі компанії мають свої кадрові служби  

 

• Реалізовують програми стажувань 

 

• МСБ не має посередника для співпраці 

                                             

• МСБ не пропонує програми стажування 

 

 

 

 

 



Стажування: особливості МСБ 

•Відсутність стратегічного планування 

•Обмежений функціонал кадрових 

служб 

•Немає посередників для співпраці з ВНЗ 

 



Стажування: міжнародний досвід 

Сполучені Штати Америки 

• Посередники : Центри кар'єрних послуг (Office of 
Career Services) та громадські організації 

 

• Internships.com – Найрозвиненіша веб-платформа, 
створена для зв'язку студентів, роботодавців і ВНЗ 

 

• Більше 115 тис. програми стажування від близько 
80 тис. компаній станом на сьогодні в усіх штатах 



Internships.com 
 



Стажування: міжнародний досвід 

Канада 

• Неоплачуване стажування – незаконне 
 

• Фінансується урядом через  Канадську Стратегію 
Працевлаштування Молоді (Canada's Youth 
Employment Strategy).  
 

• Стратегія підтримує молодіжні стажування на 
підприємствах МСБ.  
 

• Заплановане фінансування 30 $ млн. на 2014 рік 



Стажування: міжнародний досвід 

Європейський Союз 

 

• Близько половини європейців  (46%) стажувалися – 
Eurobarometer-2013 

• Єврокомісія: показник працевлаштування 
випускників – критерій для держзамовлення 

 

Китай 

• 2 років після випуску за фахом працює менше 60% 

випускників – закривають факультет 

 

 



Україна: нормативно-правова база 

Закон України «Про зайнятість населення» №5067: 

• Стажування лише для студентів магістратури, 
спеціалістів 
 

• Не передбачено жодних фінансових стимулів для 
роботодавця 
 

• Стажування лише за фахом – немає можливостей 
для інтердисциплінарної практики 
 

• Відсутні механізми реалізації 



Україна: профільні ініціативи 

• «Центр зайнятості вільних людей» (: http://czvl.org.ua/); 

• «Студентський захист» (http://studzahyst.org.ua/) ; 

• «Центр кар’єри та працевлаштування студентів та 
випускників Національного Університету “Києво-
Могилянська академія» ( http://www.jcc.ukma.edu.ua/ ) 

• «Центр працевлаштування «Імпульс» ( http://stud-
centr.org.ua/) 

• «Агенція змін «Перспектива» 
(http://perspectivesua.org/ua/map/istoriya ) 

• «Громадська організація «Молодіжна Альтернатива» 
(www.ya.ua ) 
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Громадська ініціатива «УСПІХ/Intern/in/ua» 

 

•Мета: формування інформаційної 
платформи для встановлення нового 
типу взаємодії між студентами та їх 
майбутніми роботодавцями  

 



Громадська ініціатива «УСПІХ/Intern/in/ua» 

 

•Головна рушійна сила ініціативи – 
студенти, що шукають можливості 
набуття практичного досвіду, 
одночасного з навчанням  

 



Громадська ініціатива «УСПІХ/Intern/in/ua» 

 

• Інша ключова сторона ініціативи – 
компанії, що планують свій розвиток у 
нових напрямках, і зацікавлені у відборі 
й підготовці майбутніх працівників 



Громадська ініціатива «УСПІХ/Intern/in/ua» 

 

•Акценти уваги ініціативи: допомога 
студентам І-IV курсів (насамперед – з ІІ 
року) розвинути свої практичні навички 
у проектах та отримати роботу 

 



Зацікавлені сторони 

В рамках реалізації проекту ГІ «УСПІХ» 

планується створити інформаційну платформу, до управління 
якою будуть залучені зацікавлені сторони, зокрема: 

• Підприємці та їх об'єднання 

• Студенти 

• ВНЗ 

• Кадрові агенції 

• Громадські ініціативи на підтримку реформ 

• Міністерство освіти і науки України 

• Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 



Інструмент ГІ «УСПІХ/Intern/in/ua» 

• Інформаційна платформа  на зразок 
internships.com (студенти пропонують, 
роботодавці обирають  і навпаки ) 

 

•Активна участь  центрів кар’єри при 
університетах 

http://www.internships.com/student
http://www.internships.com/student
http://www.internships.com/student


Можливі фінансові партнери проекту 



Можливі фінансові партнери проекту 



ГІ «УСПІХ/Intern/in/ua». Інтереси МСБ 

• Нові бюджетні повноваження у міськрад 

 

• Громадські ініціативи на підтримку реформ 

 

• Студентські проектні групи 

 

• Нові механізми просування бізнес-інтересів 

 

 

 



Напрямки створення студентських груп 

 

• ЖКГ (енергоефективність та ін.) 

• Безпека 

• Транспорт та інфраструктура  

• Охорона здоров’я 

• Управління містом 

 

 



Запрошуємо галузеві асоціації,  

інші зацікавлені сторони взяти 

участь в ініціативі 

Підписати МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
 

 Контактна особа: Оксана Соколова,  
тел.: (066) 282 71 80, E-mail:  Ufib@ufib.com.ua , sov20371050@gmail.com  

https://docs.google.com/document/d/1OBcam7vjbFBwYEX52vWztgUewsOcdG5l1kSRG4FyYbU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OBcam7vjbFBwYEX52vWztgUewsOcdG5l1kSRG4FyYbU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OBcam7vjbFBwYEX52vWztgUewsOcdG5l1kSRG4FyYbU/edit?usp=sharing
mailto:Ufib@ufib.com.ua
mailto:sov20371050@gmail.com


Громадська ініціатива «УСПІХ/Intern/in/ua» 

Наша ініціатива є продовженням ідей 
Євромайдану. Ми прагнемо долучитися до 
позитивних змін у державі 

 


