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Конкурсу кейсів з КСВ у 2019 році 
виповнилось 10 років. Весь цей час 
незмінними залишаються організа-
тор – експертна організація Центр 
«Розвиток КСВ» і Генеральний 
партнер – компанія EY. 

Незмінним залишились формат 
кейсів, який компанії в Україні пода-
ють на Конкурс, та принцип роботи 
міжнародного журі, яке проводить 
оцінку кейсів. Організатори все 
також, як і раніше, вбачають місію 
Конкурсу в популяризації КСВ та по-
ширенні кращого досвіду компаній 
з корпоративної соціальної відпові-
дальності в Україні та за кордоном. 

Але є і те, що змінилось. 

За 10 років в самій корпоративній 
соціальній відповідальності зміни-
лось дуже багато: її визнали на най-
вищому державному рівні, змінились 
формати звітування, а Цілі сталого 
розвитку стрімко увійшли до поряд-
ку денного багатьох компаній. 

Радію від того, що компанії в Україні 
все частіше демонструють свою 
соціальну місію – змінювати життя 
людей на краще. Це доводять і 
практики КСВ цього року, коли 
компанії роблять свій значний вне-
сок в досягнення Цілі 1 (боротьба з 
бідністю), Цілі 3 (міцне здоров’я) та 
екологічних Цілей сталого розвит-
ку. Як завжди, найбільше кейсів з 
інвестицій в освіту (Ціль 4). Але є і 
суттєва зміна – побільшало парт-
нерських кейсів (Ціль 17), компанії 
все активніше роблять партнерства 
задля реалізації своєї соціальної 
місії. 

Моє прохання до всіх читачів: ми 
маємо розказувати голосно про 
практики компаній з КСВ. Тому, 
будь ласка, станьте Амбасадорами 
улюблених кейсів, які ви знайдете 
на сторінках публікації, розказуйте 
про них своїм друзям і колегам! Да-
вайте запустимо флешмоб добра! 
Як ви знаєте, один плюс один дорів-
нює два, і тому така хвиля позитив-
них нових і прикладів надихне інші 
компанії замислитися про їх роль 
у суспільстві та про дії, які вони 
можуть зробити. Отже, надихайтесь 
і надихайте! 

З повагою,

Марина Саприкіна, 
Керівниця Центру  
«Розвиток КСВ»

ВСТУПНЕ 
СЛОВО
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Великі зміни не відбуваються за 
один день. Великі цілі пишуться 
не на один рік. Поступово, рік за 
роком, рівень за рівнем, українські 
компанії вчаться розуміти принципи 
сталого розвитку і жити ними. Пу-
блікація познайомить читача з усіма 
проектами, про які компанії вирі-
шили розказати у 2019 році. Історії 
компаній різні за темою, масштаб-
ністю, складністю та зрілістю. Деякі 
просто хочеться брати і копіювати 
вже завтра – настількі прості і клас-
ні рішення вони пропонують.

А разом вони дають уявлення про 
рівень розуміння і позицію компа-
ній щодо Цілей Сталого Розвитку 
в Україні на сьогодні.

Конкурс практик КСВ українських 
компаній було вперше проведено у 
2009 році. В наш час швидких змін 

можна пишатися довготривалістю 
Конкурсу, який щоразу оновлю-
ється та залишається актуальним. 
Головне – конкурс став платфор-
мою, де компанії обмінюються 
досвідом та стимулюють одна одну, 
конкуруючи в прекрасній темі «як 
краще робити світ кращим». І так чи 
інакше змінюють нашу країну.

Бажаю учасникам конкурсу та чита-
чам публікації прагнення справжніх 
змін, терпіння та наполегливості у 
подоланні перешкод та віри у те, 
що вони роблять.

Наталія Теленкова, 
Керівниця комітету з питань 
корпоративної відповідальності 
компанії EY в Україні –  
генерального партнера Конкурсу
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1.1 До 2030 року ліквідувати 
крайню бідність для всіх людей в 
усьому світі (нині крайня бідність 
визначається як проживання на 
суму менш ніж 1,25 дол. США на 
день)

1.2 До 2030 року скоротити 
частку чоловіків, жінок і дітей 
будь-якого віку, що живуть у 
злиднях у всіх їх проявах, згідно 
з національними визначеннями, 
принаймні наполовину

1.3 Упровадити на національному 
рівні належні системи і заходи 
соціального захисту для всіх, 
включаючи встановлення міні-
мальних рівнів, і до 2030 року 
досягти суттєвого охоплення 
бідних і уразливих верств насе-
лення

1.4 До 2030 року забезпечити, 
щоб всі чоловіки і жінки, осо-
бливо незаможні та вразливі, 
мали рівні права на економічні 
ресурси, а також доступ до ба-
зових послуг, володіння і роз-
порядження землею та іншими 
формами власності, успадкова-
ного майна, природних ресурсів, 
відповідних нових технологій і 
фінансових послуг, включаючи 
мікрофінансування

1.5 До 2030 року підвищити жит-
тєстійкість малозабезпечених 
і осіб, які перебувають в ураз-
ливому становищі, зменшити їх 
незахищеність і вразливість пе-
ред викликаними зміною клімату 
екстремальними явищами та 
іншими економічними, соціальни-
ми й екологічними потрясіннями 
і лихами

1.a Забезпечити мобілізацію 
значних ресурсів із найрізнома-
нітніших джерел, у тому числі 
на основі активізації співпраці в 
цілях розвитку, щоб надати краї-
нам, які розвиваються, особливо 
найменш розвиненим країнам, 
достатні та передбачувані кошти 
для здійснення програм і стра-
тегій з ліквідації бідності в усіх її 
формах

1.b Створити на національному, 
регіональному та міжнародному 
рівнях надійні стратегічні меха-
нізми, в основі яких лежали б 
стратегії розвитку, що врахову-
ють інтереси бідноти і гендерні 
аспекти, для сприяння приско-
реному інвестуванню в заходи 
щодо ліквідації бідності

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1.1 Скоротити в 4 рази рівень бід-
ності, зокрема шляхом ліквідації 
її крайніх форм

1.2 Збільшити охоплення бідного 
населення адресними програма-
ми соціальної підтримки

1.3 Підвищити життєстійкість 
соціально вразливих верств 
населення

ЦІЛЬ 1. ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ  
У ВСІХ ЇЇ ФОРМАХ ТА УСЮДИ
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АЛЬФА-БАНК:  
БАНК ДОБРА! 
Подаруй щасливе та гідне дитинство 
тим, хто цього потребує!

ПРО КОМПАНІЮ

Альфа-Банк – це один із най-
більших банків з міжнародним 
капіталом, заснований у 1992 
році. З 2001 року здійснює 
діяльність під брендом Аль-
фа-Банк.

З 2004 року банк входить у приватну інвес-
тиційну холдингову компанію ABH Holdings 
SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі. 
Фінустанова займає лідерські позиції у всіх се-
гментах банківського ринку України. Відповідно 
до рейтингу НБУ Альфа-Банк входить до топ-10 
найбільших банків країни за розміром активів і є 
одним із лідерів за показниками обслуговування 
фізичних та юридичних осіб. У липні 2019 року 
НБУ включив Альфа-Банк до переліку системно 
важливих банків України.

Альфа-Банк - це: майже 9 000 співробітників; 
1,5 млн клієнтів; 263 відділення; 

816 банкоматів.

Як відповідальний бізнес, який розуміє важли-
вість добробуту українців, ми докладаємо чимало 
зусиль для подолання бідності у всіх її формах та 
усюди (Ціль сталого розвитку №1).

Мета проєкту – підвищити життєстійкість мало-
забезпечених осіб, осіб, які знаходяться у неза-
хищеному становищі, та допомогти їм якомога 
безболісніше адаптуватися до економічних 
і соціальних змін у житті. 

На нашу думку, найбільш вразливими є малолітні 
діти, які виховуються у дитячих будинках та ін-

тернатах. Вони позбавлені повноцінного батьків-
ського піклування, належного середовища для 
розвитку і становлення, а, отже, й можливості 
реалізувати свій потенціал у повній мірі та отри-
мати всі  умови для подальшого гідного життя.

З цією метою у 2016 році за ініціативи працівни-
ків Відділу корпоративних комунікацій (PR) та за 
підтримки співробітників Альфа-Банку, був ство-
рений проєкт «Банк добра», який у 2017 році 
розширив масштаб та наразі має 3 напрями:

1. Марафон з фінансової грамотності.

2. Повний портфель.

3. Мрія в подарунок.

Марафон з фінансової грамотності

Щорічно, починаючи з 2016 року, напередо-
дні Міжнародного дня захисту дітей, волонте-
ри  Альфа-Банку відвідують підшефні дитячі 
будинки і школи-інтернати та проводять за-
няття з фінансової грамотності для їх вихован-
ців. Завдання Марафону – в ігровій, доступній 
формі навчити дітей безпечно використовувати 
персональні дані, планувати особистий бюджет, 
пояснити, як користуватись фінансовими інстру-
ментами (платіжними картками, здійснювати 
онлайн-перекази, оплати і т.п.), навчити орієнту-
ватись у банківських продуктах та мати розу-

міння, як не потрапляти у «фінан-
сові пастки». Особливо важливою 
ініціатива стала для дітей із вадами 
розвитку, адже викладання для таких 
вихованців потребує особливої уваги 
та обережності.

За 4 роки існування проєкту учас-
никами Марафону стали близько 
800 вихованців дитячих будинків 
з усієї України, а волонтерами-фінан-
совими експертами виступили близь-
ко 100 співробітників Альфа-Банку. 

Повний портфель

З 2017 року до Дня знань (1 верес-
ня) в рамках проєкту співробітники 
Альфа-Банку здійснюють закупівлю 
портфелів, канцелярських товарів 
і шкільної форми для вихованців 
підшефних дитячих будинків та 
інтернатів. Напередодні початку 
навчального року волонтери банку 
відвідують заклади, щоб не лише 
потішити дітей практичними гостин-
цями, а й допомогти емоційно підго-
туватись до нового періоду у їхньому 
житті. За 3 роки існування ініціативи 
до школи було підготовлено понад 
півтисячі дітлахів.

Мрія в подарунок

З 2017 року Альфа-Банк збирає мрії 
маленьких вихованців дитбудин-
ків – що саме вони хотіли б отримати 
у подарунок до новорічних свят. 
А потім до реалізації цих бажань 
може долучитись будь-який праців-
ник банку: на внутрішньому порталі 
банку кожен співробітник має змогу 
обрати вихованця та власноруч 
здійснити його мрію – особисто при-
дбати подарунок, обрати для нього 
святкову упаковку, написати лист чи 
вітальну листівку. У грудні співробіт-
ники банку відвідують дитячі бу-
динки з підготовленими заздалегідь 
подарунками і справжнім святковим 
дійством, на якому можна зустріти 
кого завгодно: від Святого Миколая 
до героїв мульт фільмів. 

Лише у 2018 році волонтери проєк-
ту навідалися до 10 дитячих будин-
ків, подарували справжнє свято 
та здійснили мрії 400 вихованців. 
Загалом же за 2 роки існування 
проєкту були здійснені мрії понад 
600 дітей.

Проблеми, з якими стикались під 
час запуску та періоду дії проєкту: 

• Складнощі з вибором  дитячих 
будинків, для вихованців яких 
проєкт мав би найбільшу цінність 
з огляду на соціалізацію та 
формування практичних навиків 
для адаптації дітей у дорослому 
житті. 

• Побоювання не знайти серед 
співробітників достатньої кількості 
волонтерів, які б долучилися до 
проєкту на регулярній основі 
(особливо викладачів уроків  
фінансової грамотності).

• Необхідність розвивати довіру 
та впевненість дітей у тому, 
що, незалежно від віку та 
особливостей розвитку, вони 
можуть оволодіти основами 
фінансової грамотності; а коли 
йдеться про подарунки – що 
вони можуть обирати саме 
те, чого справді потребують і 
хочуть.

Як вирішували проблеми:

• Самостійно та з допомогою 
благодійних фондів аналізували та 
обирали дитячі заклади в різних 
регіонах України. В результаті 
було обрано близько 10 дитячих 
будинків, інтернатів, які Альфа-
Банк взяв під опіку.

• Постійно комунікуємо зі 
співробітниками (від топ-
менеджменту до адміністраторів) 
про суть і мету проєкту, регулярно 
ділимось його результатами у 
форматі фотозвітів, враженнями 
вихованців, волонтерів, 

керівництва закладів. Таким 
чином створили внутрішню базу 
співробітників-волонтерів, 65% 
яких беруть участь у заходах 
на постійній основі та, навіть, 
залучають до волонтерства 
власних дітей. Завдяки 
сформованій команді вдалось 
побудувати довірчі відносини 
з дітьми та керівниками закладів. 

Подаруймо щасливе та гідне 
дитинство тим, хто цього потребує! 
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ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛІГА» І МБФ «LET’S HELP!»:  
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЛЕШМОБ 
#LETSHELPBABUSYA (#LETSHELPBABUSHKAS) 

ПРО КОМПАНІЮ

Група Компаній «ЛІГА» – об’єднання не-
залежних інноваційних бізнесів, які функ-
ціонують на різних ринках з 1991 року. 
До складу ГК ЛІГА входять 14 різноманіт-
них компаній, які працюють у 24 напрям-
ках бізнесу. Сьогодні в компаніях групи 
працює близько 2 500 співробітників. 
Міжнародний Благодійний Фонд «Let’s 
help!» був створений в 2015 році сім’єю 
Бондаренко, в рамках КСВ ГК ЛІГА. 
Засновники покривають всі адміністра-
тивні витрати фонду, що дає можливість 
100% благодійних внесків витрачати на 
благодійність.  
www.ligagroup.com, www.letshelp.com.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Приводом до організації цього Флешмо-
бу стала неофіційна статистика, яку 
дізналися у Міжнародному благодійно-
му фонді «Let’s Help!». За інформацією 
рітейлерів, 60-70% крадіжок продуктів в су-
пермаркетах здійснюють люди поважного віку. 
Близько 300 тисяч пенсіонерів України щомі-
сяця отримують мінімальну пенсійну виплату 
1564 гривні. Молодій родині цих коштів вистачає 
на кілька закупівель в супермаркетах або на 
один похід в ресторан. Але старенькі бабусі й 
дідусі повинні зі своєї пенсії оплатити комунальні 
послуги, придбати продукти, ліки. Тож не дивно, 
що доведені державою до відчаю та, фактично, 
голодування, літні люди крадуть ковбасу та кон-
серви в крамницях. 

ІДЕЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЛЕШМОБУ БУЛА В ТОМУ, ЩОБ 
ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ПРОБЛЕМИ ЗЛИДЕННОГО ЖИТТЯ 
НАШИХ БАБУСЬ І ДІДУСІВ І СФОРМУВАТИ ЗАПИТ ВІД 
СУСПІЛЬСТВА НА ЗМІНИ СИТУАЦІЇ. МИ НАМАГАЄМОСЯ 
ПІДКЛЮЧИТИ ДО ФЛЕШМОБУ КОЖНОГО НЕБАЙДУЖОГО 
УКРАЇНЦЯ, КОЖНУ ЛЮДИНУ, ЯКА ВВАЖАЄ, ЩО В УКРАЇНІ 
СТАРЕНЬКІ НЕ ПОВИННІ БУТИ ЖЕБРАКАМИ, ЩО В УКРАЇНІ 
ПОВИННА БУТИ ГІДНА СТАРІСТЬ. ЧИМ БІЛЬШЕ НАС 
СТАЄ, ТИМ ПОМІТНІШЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ МОЖУТЬ НА ЦЕ 
ВПЛИНУТИ І МОЖУТЬ ЩОСЬ ЗМІНИТИ
ОЛЬГА БОНДАРЕНКО, ДИРЕКТОРКА МБФ «LET’S HELP!»

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Командою було прийняте рішення 
щодо проведення акції-флешмобу, 
задля популяризації теми та при-
вернення уваги до цієї проблеми 
суспільства та держави. Назва була 
вибрана одразу як хештег, щоб люди 
могли ділитися своїми враженнями 
та фото у соціальних мережах. 

Загальна сума за всі 6 Флешмобів, 
яка була витрачена на оплату чеків 
під час проведення благодійних ак-
цій, перевищила 600 000 грн.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Флешмоб проводиться з 2018 року. 
За цей час було проведено вже 
шість акцій. У Флешмобі традицій-
но беруть участь не тільки спів-
робітники всіх Компаній ГК ЛІГА, 
але і інші волонтери, відомі люди, 
лідери думок і блогери. В попе-
редніх Флешмобах брали участь 
зірки, спортсмени, відомі блогери, 
лідери думок, волонтери із Патруль-
ної поліції Києва, підопічні із дитя-
чого будинку м. Славутич. За весь 
час до акції долучилося більше ніж 
700 волонтерів з усієї країни. До нас 
приєдналася майже вся Україна – 
20 областей та 30 міст і селищ. За 
весь час акції ми допомогли зробити 
покупки майже 2 500 пенсіонерам.

Також, ми об’єднали усіх волонтерів 
всередині ГК ЛІГА, створили Волон-
терський Рух, а його учасників нази-
ваємо «Ангелами ЛІГИ». Сьогодні до 
руху  вже приєдналися 320 спів-
робітників, які на постійній основі 
підтримують усі благодійні ініціативи 
і беруть учать у всіх Флешмобах, та 
залучають своїх дітей та родичів.

Перед Флешмобом адреси магазинів 
не оголошуються в публічному про-
сторі з метою забезпечення неупе-
редженості та щирих вражень від 
приємної несподіванки під час про-
ведення благодійної акції. Окрім того, 

щоб запобігти великих черг із пенсі-
онерів. Ця акція, в першу чергу, має 
на меті звернути увагу суспільства та 
спонукати до конкретних дій політи-
ків та можновладців. Проєкт покли-
каний допомогти людям літнього віку 
та привернути увагу громадськості 
і держави на проблеми скрутного ста-
новища українських пенсіонерів.

За даними програми Semantrum – 
кількість охоплень в соцмережах та 

ЗМІ – більше 400 згадувань у ЗМІ та 
більше 950 000 #letshelpbabushkas 
та #letshelpbabusya у соцмережах.

Безумовно, цей Флешмоб дав Фонду 
та ГК ЛІГА найбільшу популярність 
і довіру. Але, найважливіше, що 
він дійсно змінює країну, свідомість 
молоді та впливає на зміни в державі. 
Своїм прикладом заохочуємо інших 
робити добрі справи.
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Механіка Флешмобу

1. Необхідно стати волонтером Фонду. 
Це можна зробити декількома 
засобами. Можна відгукнутися на 
пости та анонси фонду чи ГК ЛІГА, 
можна зателефонувати у Фонд, можна 
зареєструватися за спеціальною 
формою, яка була розміщена у прес-
релізах та розіслана по ЗМІ. 

2. Отримати повідомлення від 
координатора Фонду із деталями та 
пройти інструктаж.

3. Напередодні заходу отримати 
брендовану футболку #letshelpbabusya 
або #letshelpbabushka та гроші, які 
виділені Фондом, зустрітися/зв’язатися 
зі своїм партнером по локації.

4. Якщо волонтери знаходяться у інших 
містах, то Фонд може відправити 
футболки та перерахувати кошти на 
картку волонтера. Лише одна умова – 
активна сторінка у соцмережі. 

5. В день Флешмобу волонтери 
у зазначений час зустрічаються 
на локації, яку дізнаються під час 
інструктажу та протягом виокремленого 
часу допомагають здійснити покупки та 
розрахуватися на касах тим стареньким, 
які цього потребують.

6. Під час акції бажано зробити фото/
селфі з дідусями та бабусями та 
опублікувати його з хештегом 
Флешмобу у соцмережах. 

7. Обов’язково потрібно зберегти чеки 
та передати їх для звітності до Фонду.

Я ДАР МОВИ ВТРАТИЛА, Я НЕ 
ПОВІРИЛА. МЕНІ НІКОЛИ ТАК 
НЕ ЩАСТИЛО, ЦЕ ПЕРШИЙ РАЗ В 
ЖИТТІ. Я ДОСІ НЕ ВІРЮ. Я ДУМАЛА 
ВЖЕ ВСЕ, А НІ… ЦЕ ЯКЕСЬ ЧУДО!
ПОЛІНА ПЕТРІВНА, 85 РОКІВ, 
ПЕНСІОНЕРКА

ДУЖЕ ВДЯЧНА МБФ «LET’S HELP!», 
ЩО МАЮ МОЖЛИВІСТЬ БРАТИ УЧАСТЬ 
У ФЛЕШМОБІ #LETSHELPBABUSYA ДУЖЕ 
ВДЯЧНА ЗА ТЕ, ЩО ЗАВДЯКИ ЇМ МИ 
РАЗОМ РОБИМО ТИСЯЧІ БАБУСЬ ТА 
ДІДУСІВ ЩАСЛИВИМИ
ВАЛЕНТИНА АНІЩЕНКО,  
АКТИВІСТКА ВОЛОНТЕРСКОГО РУХУ

ПРОЙШОВ П’ЯТИЙ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЛЕШМОБ 
#LETSHELPBABUSYA. СКЛАДНО 
ОПИСАТИ СЛОВАМИ НАСКІЛЬКИ 
ВАЖЛИВА ЙОГО МІСІЯ. 
ПОДАРУВАТИ РАДІСТЬ ТИМ, ХТО 
ПРОЙШОВ ДОВГИЙ ЖИТТЄВИЙ 
ШЛЯХ І ЗАРАЗ ПРОЖИВАЄ 
НЕ КРАЩІ СВОЇ ЧАСИ. НАМ 
ПОЩАСТИЛО СЬОГОДНІ ЗУСТРІТИ 
ЧУДОВИХ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО 
ВІКУ, ЯКІ ЗБЕРЕГЛИ В ДУШІ 
РІДКІСНІ ЛЮДСЬКІ ЯКОСТІ, ЩО 
НЕ ВТРАТИЛИ ВІРУ В ДОБРО. 
ПОЧУТТЯ ПЕРЕПОВНЮВАЛИ І НАС, 
І БАБУСЬ, ЯКІ НЕ СТРИМУВАЛИ 
СЛІЗ, ЗМІШАНИХ СЛІЗ ГІРКОТИ 
І РАДОСТІ. СПАСИБІ ВАМ ДОРОГІ 
БАБУСІ І ДІДУСІ, ЩО ВИ У НАС Є. 
СПАСИБІ АНГЕЛИ ДОБРА МБФ 
«LET’S HELP»!
СНІЖАНА ДАНЕВИЧ,  
ВОЛОНТЕРКА ФОНДУ
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МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я 
ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ

3.1 До 2030 року знизити глобальний 
коефіцієнт материнської смертності 
до менш ніж 70 випадків на 100 000 
живонароджених

3.2 До 2030 року покласти край 
смертності, якій можна запобігти, но-
вонароджених і дітей віком до 5 років, 
при цьому всі країни повинні прагнути 
зменшити неонатальну смертність до 
не більше як 12 випадків на 1000 жи-
вонароджених, а смертність у віці до 
5 років – до не більше ніж 25 випадків 
на 1000 живонароджених

3.3 До 2030 року покласти край епі-
деміям СНІДу, туберкульозу, малярії та 
тропічних хвороб, яким не приділяєть-
ся належної уваги, і забезпечити бо-
ротьбу з гепатитом, захворюваннями, 
що передаються через воду, та іншими 
інфекційними захворюваннями

3.4 До 2030 року зменшити на третину 
передчасну смертність від неінфекцій-
них захворювань за допомогою профі-
лактики і лікування, а також підтриму-
вати психічне здоров’я і благополуччя

3.5 Покращувати профілактику та лі-
кування залежності від психоактивних 
речовин, у тому числі зловживання 
наркотичними засобами й алкоголем

3.6 До 2020 року у всьому світі вдвічі 
скоротити кількість смертей і травм 
унаслідок дорожньо-транспортних 
пригод

3.7 До 2030 року забезпечити загаль-
ний доступ до послуг з охорони сексу-
ального та репродуктивного здоров’я, 
включаючи послуги з планування сім’ї, 
інформування та просвіту, і урахуван-
ня питань охорони репродуктивного 
здоров’я в національних стратегіях 
і програмах

3.8 Забезпечити загальне охоплення 
послугами охорони здоров’я, у тому 
числі захист від фінансових ризиків, 
доступ до якісних основних медико-
санітарних послуг і до безпечних, 
ефективних, якісних і недорогих 
основних лікарських засобів і вакцин 
для всіх

3.9 До 2030 року істотно скоротити 
кількість випадків смерті та захворю-
вання в результаті впливу небезпеч-
них хімічних речовин, забруднення й 
отруєння повітря, води і ґрунтів

3.a Активізувати, за необхідності, 
імплементацію Рамкової конвенції Всес-
вітньої організації охорони здоров’я із 
боротьби проти тютюну у всіх країнах

3.b Сприяти дослідженням і розроб-
кам вакцин і лікарських препаратів для 
лікування інфекційних та неінфекцій-
них хвороб, які насамперед стосують-
ся країн, що розвиваються, забезпечу-
вати доступність недорогих основних 
лікарських засобів і вакцин згідно 
з Дохійською декларацією «Угода 
ТРІПС і суспільна охорона здоров’я», 
де підтверджується право країн, що 
розвиваються, в повному обсязі вико-
ристовувати положення Угоди з торго-
вельних аспектів прав інтелектуальної 
власності щодо прояву гнучкості для 
цілей охорони здоров’я населення 
і, зокрема, забезпечення доступу до 
лікарських засобів для всіх

3.c Істотно збільшити фінансування 
охорони здоров’я та набір, розвиток, 
професійну підготовку та утриман-
ня медичних кадрів у країнах, що 
розвиваються, особливо в найменш 
розвинених країнах і малих острівних 
держава, що розвиваються

3.d Нарощувати потенціал усіх країн, 
особливо країн, що розвиваються, 
у сфері раннього попередження, 
зниження ризиків і регулювання 
національних і глобальних ризиків для 
здоров’я

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
3.1 Знизити материнську смертність

3.2 Мінімізувати смертність, якій можна 
запобігти, серед дітей віком до 5 років

3.3 Зупинити епідемії ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу, у тому числі за рахунок 
використання інноваційних практик та 
засобів лікування

3.4 Знизити передчасну смертність від 
неінфекційних захворювань

3.5 Знизити на чверть передчасну 
смертність населення, у тому числі за 
рахунок упровадження інноваційних 
підходів до діагностики захворювань

3.6 Знизити рівень отримання тяжких 
травм і смертності внаслідок ДТП, у 
тому числі за рахунок використання 
інноваційних практик реанімування, 
лікування та реабілітації постраджалих 
унаслідок ДТП

3.7 Забезпечити загальну якісну іму-
нізацію населення з використанням 
інноваційних препаратів

3.8 Знизити поширеність тютюнокурін-
ня серед населення з використанням 
інноваційних засобів інформування 
про негативні наслідки тютюнокуріння

3.9 Здійснити реформу фінансування 
системи охорони здоров’я

ЦІЛЬ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  
ТА СПРИЯННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЮ ДЛЯ ВСІХ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ
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«ДАТАГРУП»: 
DATAHEART: СПОРТ ЗАРАДИ ЖИТТЯ 

ПРО КОМПАНІЮ

«Датагруп» – всеукраїнський оператор зв’язку 
для бізнесу та дому, лідер у сегментах пере-
дачі даних, міжнародного транзиту трафіка та 
супутникового зв’язку. Також компанія посідає 
лідируючі позиції на ринку телекомунікацій для 
великого бізнесу – 92 % українських банків є 
клієнтами «Датагруп». Компанія забезпечує під-
ключення до інтернету, надає послуги телефонії, 
телебачення та відеоспостереження, а також 
хмарний сервіс від Microsoft і захист від DDos-
атак. Компанія надає послуги у більш ніж 90 
населених пунктах країни та має 14 регіональних 
підрозділів. 19 років досвіду на телеком-ринку 
України. 1800 співробітників.

https://www.datagroup.ua/

Нагороди Telecom Awards 2019: 

• Друге місце в номінації 
«Компанія року в галузі 
фіксованого зв’язку».

• Михайло Шелемба – перше місце 
в номінації TELECOM CHALLENGE 
(сприяє розвитку орієнтованої на 
здоров’я та особистісне зростання 
корпоративної культури всередині 
компанії).

• Друге місце в номінації «Соціальний 
проєкт року. Проєкт DataHeart». 

• Третє місце в номінації «Соціальний 
проєкт року» – проєкт «Електронна 
медицина в Харківській області». 

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ТА РІШЕННЯ

Згідно зі статистикою, в Україні щороку операцій 
на серці потребують майже п’ять тисяч дітей. 
Також доведено, що своєчасно зроблена опера-
ція допомагає врятувати життя дитині та в 99 % 
випадків є успішною. Прооперовані немовлята 
приблизно в 90 % випадків мають повністю здо-
рове серце та можуть вести повноцінне життя: 
займатися спортом, творчістю та улюбленими 
справами. Та, на жаль, не кожна родина в Україні 
має фінансову можливість для проведення такої 
операції. 

«Датагруп» постійно прагне допомагати зміню-
вати життя України та українців на краще. Саме 

тому ми за ініціативою 
наших співробітників 
створили спортив-
но-благодійний проєкт, 
який допоміг би зібра-
ти кошти на операції 
дітям та показав би, що, 
займаючись спортом, 
можна покращити не 
лише власне життя! 
Ідея проєкту народи-
лась у межах навчання 
у програмі «Кадровий 
резерв» для співробіт-
ників. У фіналі навчання 
проєкт було презенто-
вано, та його підтрима-
ли СЕО і топ-менедж-
мент компанії.

ДЛЯ МЕНЕ ЦЕ НЕ ПРОСТО ПРОЄКТ –  
ЦЕ ФІЛОСОФІЯ. ДОПОМАГАЮЧИ СОБІ, 
МИ ТАКОЖ ДОПОМАГАЄМО ДІТЯМ. 
ОДНИМ ІЗ ГОЛОВНИХ МОЇХ ЗАВДАНЬ 
ЯК CEO Є ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ТА МОТИВУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ 
ПРОЖИВАТИ СВОЄ ЖИТТЯ БІЛЬШ 
УСВІДОМЛЕНО, РОЗКРИВАТИ СВІЙ 
ПОТЕНЦІАЛ. САМЕ ТОМУ В КОМПАНІЇ 
БУВ ЗАПУЩЕНИЙ СПОРТИВНО-
БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ DATAHEART, 
ЯКИЙ НАДИХНУВ СПІВРОБІТНИКІВ 
ЗРОБИТИ СПОРТ ЧАСТИНОЮ СВОГО 
ЖИТТЯ Й ЗГУРТУВАВ ЇХ НАВКОЛО 
БЛАГОДІЙНОСТІ
МИХАЙЛО ШЕЛЕМБА, СЕО «ДАТАГРУП» 

Ми поставили три основні цілі:

1. Допомога дітям із вадами серця 
(збір коштів на проведення 
операцій, проведення однієї 
операції на місяць).

2. Залучення якомога більше 
співробітників до здорового 
способу життя (500 учасників 
DataHeart до кінця року, залучення 
регіональних представників).

3. Створення корпоративної 
культури, орієнтованої на 
здоров’я та особистісне зростання  
всередині компанії.

Як це було втілено:

• Створили корпоративну групу 
однодумців на Facebook для 
неформальних комунікацій, 
моральної підтримки одне одного 
(особливо новачків), обміну 
цікавою інформацією та заохочень.

• На внутрішньому порталі створили 
розділ проєкту, форму для 
реєстрації тренувань. 

• Створили айдентику проєкту та 
розробили систему заохочень.

• Знайшли надійного партнера, 
завдяки якому можна допомагати 
адресно тим, хто цього потребує, 
та створили розділ спецпроєкту на 
сторінці партнера  https://ubb.org.
ua/ru/special/34/

• Залучили IT-департамент та 
створили прозору звітність. 

• Додали елемент гейміфікації, 
створивши корпоративну гру 
«В гонитві за DataCoins», яка 
сприяє залученню більшої 
кількості співробітників до 
здорового способу життя та у 
проєкт DataHeart http://datagame.
tilda.ws/ 

• Співробітники «Датагруп», котрі 
мають бажання допомогти, можуть 
долучитись до проєкту у два 
способи: займатись спортом та 
реєструвати свої тренування у 

системі – за кожне зареєстроване 
тренування компанія перераховує 
кошти на благодійність; допомагати 
фінансово й самостійно вносити 
суми на благодійний рахунок.

Які канали комунікації задіяно:

• Інформуємо про проєкт у 
щотижневих дайджестах, 
надсилаємо інформацію поштою, 
СЕО розповідає про проєкт на 
таун-холлах, інтерв’ю про здоровий 
спосіб життя з ініціаторами проєкту.

• Лекції для співробітників 
про здоровий спосіб життя з 
«кіборгом» Тетяною Воротиловою, 
бігуном Олегом Терентьєвим, 
Анною Носенко, пробіжки 
та спільні тренування для 
співробітників із майстрами 
спорту, олімпійськими чемпіонами 
з бігу, із бронзовим призером 
чемпіонату України у груповій 
гонці на шосе, велоуікенди з СЕО. 

• Участь у вело- та бігових 
марафонах країни («Нова Пошта», 
Wizz Air, КиївЄвроМарафон, 
«Київська сотка» тощо). 

• Створення корпоративного 
соціального ролику про проєкт 
DataHeart 

• Залучили до тренувань родичів 
і друзів та створили форму 
реєстрації для партнерів

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Проєкт стартував на початку цього 
року та зараз активно розвивається: 
майже 400 співробітників займа-
ються спортом і реєструють свої 
тренування – вже зареєстровано 
більше 10 000. Нам вдалося зібрати 
півмільйона гривень та врятувати 
шість дитячих сердечок. У проєкт 
активно залучилися 54% співробіт-
ників регіональних підрозділів. Наші 
друзі та партнери зареєстрували 
понад тисячу тренувань. Корпо-
ративна культура, орієнтована 
на спортивний спосіб життя, вже 
продемонструвала якісні результати: 
кількість лікарняних листів за бере-
зень-серпень 2019 року порівняно 
з аналогічним періодом 2018 року 
зменшилося на 18 %. 
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ЛІНІЯ МАГАЗИНІВ EVA:  
ORANGE DAYS В EVA!  
ДОПОМОГА ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИМ ДІТЯМ

ПРО КОМПАНІЮ

Лінія магазинів EVA – найбільша на-
ціональна мережа магазинів краси 
та здоров’я, що пропонує широкий 
асортимент товарів декоративної 
косметики, парфумерії, товари по догляду за 
обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, по-
бутові товари, а також товари по догляду за 
малюками. Понад 5 мільйонів осіб є користу-
вачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА.

Шість років поспіль компанія EVA не залишає лі-
дерські позиції, отримуючи нагороду Національ-
ної премії України Retail Awards «Вибір спожива-
ча», а наприкінці 2018 року Лінію магазинів EVA 
визнано «Кращим магазином краси та здоров’я» 
за версією міжнародного фестивалю-конкур-
су премії «Вибір року-2018». Постійний проєкт 
допомоги недоношеним дітям «Orange Days 
в EVA!» приніс перемогу в конкурсі, ініційова-
ному ООН в Україні Partnership for Sustainability 
Award 2018.

За 16 років компанія зросла до 855 магазинів по 
всій території України, представила більш ніж 
30 000 асортиментних позицій, а також започат-
кувала 37 власних торгових марок. Зараз штат 
співробітників мережі налічує понад 10 000 осіб. 
EVA дотримується найвищих стандартів роботи 
з клієнтами та високого рівня корпоративної 
культури, що відображено у моделі сервісу ком-
панії: «EVA – це краща подруга, що дарує щастя 
бути собою».

https://eva.ua/ua/

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Кожна десята дитина у світі народжується перед-
часно, в той час як в Україні цей показник вдвічі 
менший – лише 5,5% дітей поспішають з’явитися 
на світ раніше. Так, за 2017 рік в Україні з 347 тис. 
немовлят 19 тис. народилися раніше терміну. Такі 
дані озвучив 15 листопада 2018 року В’ячеслав 
Камінський, член-кореспондент НАМН України, 
директор Київського міського центру репро-
дуктивної та перинатальної медицини, в рамках 

МИ ЯК СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС ХОЧЕМО 
ПРИВНОСИТИ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ, ВТІЛЮВАТИ ЦІННІСНІ 
СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ. А ЩО МОЖЕ БУТИ ЦІННІШИМ ЗА 
ПОРЯТУНОК ДИТЯЧИХ ЖИТТІВ? ЗА 5 РОКІВ ІСНУВАННЯ 
ПРОЄКТУ КОМПАНІЇ ВДАЛОСЯ ЗІБРАТИ БІЛЬШЕ 
1,2 МЛН ГРИВЕНЬ ТА ПЕРЕДАТИ НОВЕ ОБЛАДНАННЯ 11 
ПЕРИНАТАЛЬНИМ ЦЕНТРАМ ТА ДИТЯЧИМ ЛІКАРНЯМ 
УКРАЇНИ. МИ РОБИМО ЦЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ 
МОЛОДИХ МАМ БУЛИ ВПЕВНЕНІ У ТОМУ, ЩО ЇХНІ ДІТКИ 
ОТРИМУЮТЬ КРАЩУ ДОПОМОГУ З НОВИМ ТА ЯКІСНИМ 
ОБЛАДНАННЯМ
ОЛЕКСАНДРА ГНАТИК,  
КЕРІВНИЦЯ PR-ВІДДІЛУ ЛІНІЇ МАГАЗИНІВ EVA

Public talk, присвяченого Всесвітньо-
му дню передчасно народжених дітей.

За даними ВООЗ, світовий показник 
передчасних пологів коливається 
від 5% до 18%. Це 15 млн малюків 
щороку, 1,1 млн з яких помирають 
від ускладнень, пов’язаних з пе-
редчасними пологами. Це основна 
причина смертності новонародже-
них дітей у світі. На думку експертів, 
цей показник напряму залежить від 
економічного розвитку держави. Так, 
наприклад, у дитини з Африки, що 
народилась раніше терміну, у 12 разів 
менше шансів вижити, ніж у дитин-
ки з європейської країни. Водночас 
понад 75% «поспішайок» можна було 
б врятувати, якщо використовувати 
доступні й ефективні методи догляду 
та інтенсивну терапію для новона-
роджених.

В Україні близько 85% передчас-
но народжених малят виживають, 
і з кожним роком лікарям вдається 
покращувати цей показник.

Одним із найважливіших факторів, 
який зберігає життя передчасно 

народженим дітям, є належний догляд 
і сучасне обладнання, якого, на жаль, 
завжди не вистачає, а також про-
блеми, над якими треба працювати, 
а саме: оновлення технічної бази, 
професійне навчання лікарів, інфор-
мування майбутніх мам, психологічна 
допомога батькам. Лікарі відзначають, 
що бюджетних коштів не вистачає 
для повноцінного забезпечення 
медичних закладів усім необхідним. 
В такі моменти неоціненною стає 
допомога соціально-відповідального 
бізнесу та різноманітні громадські 
ініціативи. 

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Так, у 2015 році ми як соціально 
відповідальний бізнес зрозуміли, що 
можемо робити більше, і бізнес не 
може стояти осторонь соціальних 
проблем. Ми мали силу ініціювати 
соціальні програми і бути рушієм 
важливих процесів у суспільстві. 
Основна категорія покупців наших 
магазинів – це жінки. Для кожної 
жінки, мами найважливіше, щоб її 
дитина була здорова.

Крім цього, існують об’єктивні при-
чини запуску соціальної програми. 
Дані останніх світових досліджень 
свідчать, що:

• 92% споживачів ставляться 
більш позитивно до компаній, які 
підтримують соціальні ініціативи.

• Наявність соціальної місії сприяє 
бажанню 88% покупців купувати 
товари чи послуги компанії, і в той 
же час 70% готові піти працювати 
у цю компанію.

• 79% американців стверджують, що 
більше прив’язуються до брендів, 
які мають подібні з ними цінності.

Тож програми соціальної відпові-
дальності бізнесу – це майбутнє 
будь-якої компанії, яка хоче залиша-
тись на ринку.Ми почали досліджува-
ти питання та проблематику дитячо-
го здоров’я в Україні та побачили, що 
існує проблема недостатньої бази 
професійного обладнання для вихо-
джування передчасно народжених 
немовлят, і вона є досить суттєвою. 
Так, ми впровадили проєкт «Orange 
Days в EVA!».
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Тричі на рік у мережі магазинів EVA проходять 
помаранчеві дні, коли споживачі купують акційні 
товари з помаранчевими цінниками зі знижками, 
а частина цих коштів перераховується на при-
дбання необхідного медичного обладнання для 
перинатальних центрів України.

Символом проєкту стали помаранчеві восьми-
ніжки, яких за традицією дарують передчасно 
народженим малятам у всьому світі. Завдяки 
в’язаним щупальцям восьминіжки нагадують 
пуповину, і малюк відчуває захищеність, як пере-
буваючи в утробі матері.

З 2018 року в рамках проєкту «Orange Days в 
EVA!» було впроваджено освітні лекції за участю 
компетентних лікарів, які діляться з вагітними па-
цієнтками і молодими мамами необхідною інфор-
мацією про догляд за передчасно народженими 
дітьми, їх реанімацію, вакцинацію та ін., говорять 
про існування даної проблеми з метою зробити цю 
тему менш табуйованою і подарувати жінкам, які 
зіткнулися з цією проблемою, відчуття впевненості 
в тому, що передчасні пологи – це не вирок.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Завдяки кожному клієнту, котрий приєднався до 
акції «Orange Days в EVA!», передаючи необхід-
не обладнання для перинатальних центрів, ми 
маємо змогу дарувати «поспішайкам» шанс на 
здорове життя.

За 5 років існування проєкту компанії вдалося:

• передати медичне обладнання 
(фотометричний аналізатор гіпербілірубінемії, 
двоканальні шприцеві дозатори, шприцеві 
насоси, фетальні та портативні монітори 
пацієнта, пульсоксиметри, апарат для 
вакуумного лікування ран, апарати 
фототерапії новонароджених) на суму понад 
1,2 млн грн 11 медичним закладам Одеської, 
Тернопільської, Харківської, Львівської, 
Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, 
Хмельницької, Київської, Івано-Франківської 
та Херсонської областей;

• організувати освітні семінари для більш ніж 
200 жінок за участю компетентних лікарів, 
які поділилися з вагітними пацієнтками і 
молодими мамами необхідною інформацією 
про догляд за передчасно народженими 
дітьми, їх реанімацію, вакцинацію;

• на національному та регіональному рівні 
висвітлювати цю проблематику (журналісти 
стали більш свідомими та зацікавленими у 
висвітленні соціальних проблем: 60 виходів 
медіа за 1 акцію, це в 4 рази більше ніж у 
2018 році за 1 акцію) завдяки експертним 
колонкам лікарів, надихаючим історіям мам, 
які впоралися з проблемою, і публікацій медіа 
з місця проведення акції. 

Символом проєкту 
стали помаранчеві 
восьминіжки, 
яких за традицією 
дарують передчасно 
народженим малятам 
у всьому світі. Завдяки 
в’язаним щупальцям 
восьминіжки нагадують 
пуповину, і малюк 
відчуває захищеність, 
як перебуваючи в утробі 
матері

Якщо ж говорити про бізнес-результати, 
то тут ми також помічаємо позитивні зміни. 
Так, якщо порівнювати акції, які ми про-
водили у лютому та червні цього року, ми 
бачимо:

• Кількість проданого акційного товару 
збільшилась на 71%;

• Кількість чеків з акційними товарами 
збільшилась на 60%;

• Кількість учасників програми лояльності 
EVA Мозаїка, які взяли участь в акції, 
збільшилась на 53%.

Тобто ми справді досягаємо ситуації win-
win для суспільства та бізнесу завдяки 
соціальним ініціативам та добрим справам.
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ПрАТ «КИЇВСТАР»:  
«ДИТЯЧА НАДІЯ» 
проєкт SMS-благодійності, що спрямований на забезпечення 
дитячих онкологічних і кардіологічних диспансерів сучасним 
обладнанням, медичними витратними матеріалами й інструментами

ПРО КОМПАНІЮ

«Київстар» – найбільший оператор мобіль-
ного зв’язку України, що обслуговує понад 
26 мільйонів клієнтів. Компанія надає послуги 
зв’язку та передання даних на основі широко-
го спектра мобільних і фіксованих технологій, 
у тому числі 3G та 4G. На сьогодні мережа 
4G-зв’язку від «Київстар» працює в 6795 ве-
ликих і малих містах та селищах,  де проживає 
29 млн осіб, а це 70% населення України.  

«Київстар» – бізнес-одиниця компанії VEON 
(Амстердам), що входить до ТОП-10 найбільших 
телеком-операторів світу. Акції компанії торгу-
ються на біржах NASDAQ (New York) та Euronext 
(Amsterdam). 

«Київстар» працює в Україні понад 20 років 
і визнаний найбільшим платником податків на 
телеком-ринку, одним  із кращих роботодавців 
та соціально відповідальною компанією. За дани-
ми офісу великих платників податків, у 2019 році 
на «Київстар» припадає 51% усіх податків, спла-
чених державі телеком-ринком України.

Детальніше на  
https://kyivstar.ua/uk/about/about/kyivstar_today

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

• Щороку в Україні діагностують онкологічні 
захворювання у 1 тисячі дітей. Близько 41% 
малюків із таким діагнозом виліковуються. 
5,5 тисяч дітей із вродженими вадами серця, з 
яких 30–40% мають критичний стан із перших 
днів життя. Фахівці стверджують, що 90% 
маленьких пацієнтів можна врятувати, якщо 
кардіохірурги нададуть їм екстрену допомогу.

• Згідно із дослідженнями лише 17% українців 
щороку допомагають дітям із важкими 
хворобами, причому понад 50% опитаних 
зазначали, що єдиним зручним способом 
для пожертв є готівка, хоча, на думку 
експертів, цільове використання таких коштів  
практично неможливо відслідкувати. 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ НЕ ЛИШЕ 
ЗМІНЮЮТЬ СВІТ, АЛЕ Й ТРАНСФОРМУЮТЬ БЛАГОДІЙНІСТЬ. 
ТОМУ НАМ БУЛО ДУЖЕ ВАЖЛИВО ДАТИ АБОНЕНТАМ 
«КИЇВСТАР» МОЖЛИВІСТЬ ЛЕГКО І ШВИДКО РОБИТИ ДОБРІ 
СПРАВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВИЧАЙНИХ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ. 
МИ ВДЯЧНІ КОЖНОМУ АБОНЕНТУ ЗА НЕБАЙДУЖІСТЬ, АДЖЕ 
ЛИШЕ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ МИ МОЖЕМО ЗМІНЮВАТИ 
СВІТ НА КРАЩЕ
ГАННА ЗАХАРАШ,  
ДИРЕКТОРКА ІЗ КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ «КИЇВСТАР»

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Для вирішення проблеми «Київстар» 
запровадив новий для України дієвий 
інструмент допомоги – систему бла-
годійних SMS, що надає абонентам 
передплачуваного зв’язку можливість 
перераховувати кошти на благодій-
ність швидко та зручно – завдяки 
повідомленням. Допомогти тим, хто 
цього потребує, стало значно прості-
ше. Для цього слід відправити SMS із 
будь-яким текстом на короткий номер 
благодійного фонду – кошти будуть ав-
томатично перераховані на вибраний 
проєкт. Кошти, які абоненти жертвують 
за допомогою SMS, не  оподатковують,  
отже,  ці суми повністю перераховують 
благодійним фондам на реалізацію 
проєкту. Усі благодійні фонди, яким 
надається можливість збирати кошти 
за допомогою SMS, пройшли ретельні 
перевірки на міжнародному рівні групи 
«VEON», до якої входить компанія «Ки-
ївстар». Абоненти можуть бути впевне-
ними, що кошти дійдуть до адресата.

Компанія «Київстар» однією з перших 
ініціювала внесення змін до українського 
законодавства задля того, аби SMS-бла-
годійність в Україні запрацювала і такі 
SMS-повідомлення не оподатковувалися. 
Після набуття чинності (20 березня 2018 
р.) внесених змін до Законів України 
«Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» та «Про телекомунікації» 
щодо забезпечення  сприятливих умов 
для впровадження публічного збирання 
благодійних пожертв із використанням 
благодійних телекомунікаційних повідо-
млень «Київстар» та інші мобільні опе-
ратори отримали можливість виділяти 
короткий номер для збирання пожертв 
через SMS-повідомлення. Проте наразі 
лише «Київстар» надає таку можливість 
своїм абонентам. 

Разом із Міжнародним благодійним 
фондом «Українська Біржа Благодій-
ності» (МБФ УББ) у грудні 2018 року 
«Київстар» започаткував власну ініціа-
тиву SMS-благодійності «Дитяча надія», 
що спрямована на забезпечення 

дитячих онкологічних і кардіологічних 
диспансерів сучасним обладнанням, 
медичними витратними матеріалами й 
інструментами. Всі абоненти передпла-
ченого зв’язку «Київстар» мають мож-
ливість вибрати напрямок допомоги 
(онко- чи кардіо-), та один із чотирьох 
регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів, 
Одесу), в лікарні яких будуть спрямо-
вані їхні благодійні внески. Пожертва 
може бути разовою (від 1 до 3000 грн.) 
або регулярною (2, 5, 10, 15 та 20 грн.). 
Регулярна пожертва здійснюватиметь-
ся автоматично після кожного попов-
нення рахунку на суму від 40 грн.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Менш ніж за рік існування проєкту 
«Дитяча надія» абоненти «Київстар» 
перерахували майже 1 400 000 грн. на 
допомогу дітям з онкологічними та кар-
діозахворюваннями. На ці кошти було 
закуплено необхідне обладнання та ви-
тратні матеріали для семи найбільших 
лікарень по всій Україні, що спеціалізу-
ються на онко- та кардіонапрямку. Це 
Інститут ім. М. Амосова, Національний 
інститут раку, Національна дитяча 
спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», 
Одеська обласна дитяча лікарня (відді-
лення онкогематології та кардіоревма-

тології), Дніпропетровська обласна ди-
тяча лікарня, Львівський ОХМАДИТ та 
Західноукраїнський дитячий медцентр. 
Щороку в цих закладах відбувається 
лікування понад 15 тисяч дітей. 

За допомогою SMS-розсилки абонен-
там пропонують здійснювати пожертви 
зі свого мобільного рахунку. Таким чи-
ном, ми формуємо в українців культуру 
довіри до благодійності та допомоги 
тим, хто її потребує найбільше.

Середній розмір пожертви для ініціативи 
«Дитяча надія» становить усього 20 гри-
вень. Саме завдяки невеликим внескам, 
які разом складають значні суми, вдаєть-
ся придбати  життєво необхідні матері-
али для сотень маленьких пацієнтів. Так  
компанія акумулює  кошти, які надали 
абоненти,  та у зручний спосіб долучає  
їх до реалізації  добрих справ. 

Також за допомогою внутрішніх порта-
лів співробітників «Київстар» залучають 
до ініціативи «Дитяча надія» та SMS-бла-
годійності. На корпоративних заходах  
збирають кошти для дітей з онкологіч-
ними та кардіозахворюваннями.

Крім того, компанія надала 7 коротких 
номерів різним благодійним фондам, 
що пройшли ретельну перевірку на 
міжнародному рівні групи «VEON», 
до якої входить компанія «Київстар». 
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NESTLE:  
РОЗВИТОК НАПРЯМУ КАНІСТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

ПРО КОМПАНІЮ

Nestlé – найбільша компанія світу 
у сфері виробництва продуктів хар-
чування та напоїв, яка представлена 
у 189 країнах, а 328 тисяч співробіт-
ників працюють для досягнення спільної мети 
Nestlé – підвищувати якість життя і сприяти 
здоровому майбутньому. Nestlé пропонує широ-
кий асортимент продуктів і послуг для родин 
та їхніх домашніх тварин. Штаб-квартира Nestlé 
розташована у швейцарському місті Веве, де 
понад 150 років тому була заснована компанія. 
Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 
1994 році з відкриття представництва. Бізнес 
Nestlé в Україні представлений наступними 
напрямами: кава та напої, кондитерські виро-
би, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи), 
продукти швидкого приготування, дитяче та 
спеціальне харчування, готові сніданки, корми  
для домашніх тварин.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ І РІШЕННЯ

В Україні важко знайти офіційну статистику 
щодо кількості дітей з особливостями розвитку 
(аутисти, діти з синдромом Дауна, ДЦП), але їх 
кількість чимала і вони, а також їх батьки, дуже 
потребують підтримки у соціалізації. У роботі в 
цьому напряму одну з важливих ролей відіграє 
каністерапія – метод реабілітації дітей з варітив-
ними відхиленнями в розвитку з задіянням спе-
ціально навчених собак-терапевтів. Виникнувши 
у 60-х роках ХХ століття в США та отримавши 
розвиток у багатьох країнах світу, в Україні 

такий метод реабілітації почав свій розвиток 
лише кілька років тому. Діти з особливостями 
розвитку, як відомо, важко контактують з іншими 
людьми. Науковці пояснюють це тим, що зокре-
ма для аутиста близькість іншої людини часто 
важка, адже на підсвідомому рівні цієї дитини 
людина від неї чогось хоче, очікує якихось дій чи 
результатів. Натомість собака не має очікувань, 
вона просто дарує свою увагу, любов та тепло. 
Дитина це відчуває. Легше відбувається дуже 
важливий у терапевтичному плані тактильний 
контакт дитини з твариною. Таким чином, соціа-
лізація дитини стає більш ефективнішою.

Ініціювавши підтримку розвитку цього напрям-
ку, компанія Nestle вірить, що наші знання, дос-
від та цінності допоможуть зрушити розвиток 
каністерапії в Україні. Реалізація проєкту стала 
можливою завдяки відділу кормів для тварин 
Пуріна із залученням відділу корпоративних 
комунікацій.

Починаючи з 2016 року компанія активно 
підтримувала заходи, пов’язані із розвитком 
каністерапії в Україні, спрямовані на розповсю-
дження знань про сам метод, найкращих прак-
тик його застосування, а також на підтримку 
безпосередньо самих занять дітей з варіатив-
ними відхиленнями в розвитку за допомогою 
собак-терапевтів. Так у 2016–2017 роках ми 
підтримали та взяли участь в організації трьох 

великих заходів для сімей із дітьми 
з варіативними відхиленнями в роз-
витку. У червні компанія органі-
зувала та виступила спонсором 
установлення зони, присвяченої 
каністерапії під час інклюзивного 
благодійного фестивалю Кураж 
базар. У липні-серпні виступили 
генеральним спонсором спеціалі-
зованого дитячого табору, у якому 
30 дітей із аутизмом разом з одним 
із батьків протягом двох тижнів 
відвідували спеціальні заняття із со-
баками–терапевтами, заняття з арт 
терапії, а також весело проводили 
час на природі за містом, в чудово-
му парку «Київська Русь». По завер-
шенню табора у дітей спостерігалсь 
позитивна динаміка стану. А у груд-
ні запросили Vilmante Pakalniškiené, 
професора університету у Вільнюсі, 
Президента асоціації каністерапії 
в Латвіі у якості спікера на І Міжна-
родній конференції з каністерпаії. 
Починаючи з 2018 року компанія 
також підтримала п’ять заходів для 
підтримки розвитку каністерапії 
в Україні, зокрема представлення 
на виставках собак-терапевтів, 
підтримка заходу громадської орга-
нізації «Відчуй» для дітей з вадами 

слуху, організація зони каністерапії 
на Кураж базарі, а також підтрим-
ка створення Української асоціації 
каністерапії.

Ці три роки підтримки розвитку 
каністерапії були для нас дуже на-
сиченими та результативними, адже 
було зроблено вклад у підвищення 
інформаційної обізнаності щодо 
даного методу, а також забезпече-
на підтримка його впровадження 
на інклюзивних заходах. Крім того 
вдалось створити партнерство із 
організаціями, які готують собак-
терапевтів. Підтримка розвитку 
каністерапії в Україні, як методу 
реабілітації дітей з особливостями 
розвитку, залишається одним із 
пріоритетних завдань для Nestle. 
Ми віримо, що маленькими кроками 
ми зможемо розвинути та зміцнити 
напрям каністерапії в Україні, щоб 
щороку допомагати все більшій 
кількості сімей, які стикнулися 
з труднощами, адже разом долати 
проблеми легше! Ми дійсно віри-
мо, що здоров’я дітей та родин – 
запорука здорового та щасливого 
суспільства! 
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АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»:  
ЯК «ЕСТАФЕТА ЗДОРОВИХ ПОЧИНАНЬ» 
ПРИВЧАЄ ПРАЦІВНИКІВ  
ВІДПОЧИВАТИ АКТИВНО

ПРО КОМПАНІЮ

АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснює передачу 
електроенергії на території Івано-Франківської 
обл. У 2011 році було розроблено та реалі-
зовано Політику з КСВ. У структурі є 7 філій. 
Загальна чисельність працівників – понад 2500. 
З 2015 року розроблена і діє комплексна про-
грама «Здоров`я на роботі» для підвищення 
рівня обізнаності працівників в галузі культури 
професійного здоров’я. 

Веб-сайт компанії: www.oe.if.ua.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Життя і здоров’я працівників реально є найви-
щою цінністю АТ «Прикарпаттяобленерго». Своє 
завдання компанія і профспілкова організація 
вбачає не лише у підтримці працівників, які ма-
ють певні захворювання чи тимчасово втратили 
працездатність, а й у популяризації здорового 
способу життя, заохочення до занять спортом, 
рухливості, активного відпочинку. В компа-
нії давно зрозуміли, що без доброго здоров’я 
неможлива оптимальна працездатність, а відтак 
і висока продуктивність праці. Тому вже тради-
ційними стали і Фестиваль Здоров’я та проєкт 
«Премія здоров’я» (з 2015 року), і родинне свято 
«Здорово літуємо!» та програма «Фізкультурний 
театр» (з 2016 року), і спортивні змагання у 4 ви-
дах спорту. Однак останні роки в електроенер-
гетиці були дуже напруженими через постійні за-
конодавчі та структурні зміни, занижений рівень 
оплати праці та стресовий її характер. Через 

це знизилася активність волонтерів – менедже-
рів здоров’я, а оздоровчі практики втратили 
свою ефективність (вони не надто враховували 
побажання працівників філій та мало залучали 
працівників відокремлених підрозділів). Тож пер-
ше завдання полягало у тому, щоб знайти спосіб 
достукатися до кожного працівника, навіть у 
найвіддаленішій дільниці, впливаючи на його що-
денні ритуали та звичні способи відпочинку.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Спостереження вчених показують, що здоров’я 
людини на 45-50 % визначається способом 
життя, і лише на 20 % впливом навколишнього 
середовища, на 20 % – спадковістю, на 8–10 % – 
станом охорони здоров’я тощо. На жаль, спосіб 

життя може стати фактором ризику, 
а часом і причиною розвитку бага-
тьох хвороб. Гіпокінезія, нераціо-
нальне харчування, шкідливі звички 
(куріння, непомірне споживання 
алкогольних напоїв) спровокували 
широке поширення так званих «хво-
роб цивілізації», до яких відносяться 
серцево-судинні, онкологічні та інші 
захворювання і стани, які є провідни-
ми причинами передчасної смертно-
сті населення в даний час. 

Формування здорової поведінки 
сприяє зниженню (або навіть ліквіда-
ції) найбільш значущих інфекційних 
і широко поширених неінфекційних 
захворювань, обумовлених фактора-
ми ризику. 

Щоб показати і привити правиль-
ний – тобто здоровий і активний спо-
сіб відпочинку – профспілкова орга-
нізація АТ «Прикарпаттяобленерго» 
розробила для працівників програму 
«Естафета здорових починань». 

Завдання «Естафети здорових по-
чинань»:

1. Змінити ставлення працівників до 
власного здоров’я та активного 
відпочинку, привчити працівників 
бути фізично активними.

2. Залучити більшу кількість 
працівників різних підрозділів до 
розробки, організації та участі 
в масових корпоративних заходах.

3. Згуртувати колективи на фоні 
позитивних емоцій спортивних 
змагань, походів та спільного 
активного відпочинку.

Особливості «Естафети»:

• поширення на всі підрозділи без 
винятку (тепер у подіях естафети 
щороку бере участь понад 
30 колективних учасників – з філій 
та з центрального офісу),

• кожен колектив проводить своє 
«здорове починання» за власним 
вибором, єдине обмеження – воно 

має популяризувати активний 
спосіб життя та відпочинку,

• час реалізації подій – з квітня 
по жовтень – щороку визначає 
жеребкування на початку весни,

• на допомогу підрозділам 
делеговано менеджерів здоров’я 
(волонтерів з числа працівників, 
які пройшли відповідне 
навчання) – для координації дій та 
консультацій,

• учасники звітують перед 
профкомом про використання 
коштів, 

• корпоративні медіа висвітлюють 
перебіг усіх подій «Естафети». 

У визначений період кожен колектив 
обирає і організовує певний актив-
ний захід, який можуть відвідати всі 
бажаючі працівники підприємства (у 
ролі глядачів або учасників). Віта-
ються спільні проєкти різних філій чи 
дирекцій: об’єднання на активному 
відпочинку не лише покращують ре-
зультат, а й сприяють кращому зна-
йомству та зближенню енергетиків. 

Хронологія подій

2017 рік. Початок «Естафети» приніс 
багато відкриттів працівникам, багато 
з яких вперше вирушали у походи чи 
виступали на змаганнях. 

Було сходжено безліч стежок Кар-
патами:

• з Калуським РЕМом ходили 
«Стежками Сколівських бескидів» 
(Калуш-Розгірче-Кам’янка) 

• з дирекцією з персоналу 
піднялися і майже скупалися 
в о. Несамовите

• з «Яремчанськийм РЕМ» провели 
пастухів на полонину Маковиця з 
гуцульськими музиками і табатою

Дізнались багато цікавого та нового 
на пізнавальних екскурсіях:

• з Управлінням «Вулицями 
легендарного Станиславова»

• з Лисецьким РЕМ поїхали на 
мальовниче Закарпаття

• з Центральною бухгалтерією 
проїхалися на Карпатському 
трамвайчику
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• з Коломийським МРЕМ відвідали величний 
Львів

• із Загальною дирекцією побували у 
Дельфінарії «Немо» і зоопарку «Лімпопо»

• з Богородчанським РЕМ поїхали до Маняви

• з дирекцією з ІТ також з’їздили до  Маняви та 
ще відвідали Гуту

Покращували своє здоров’я та змагалися:

• з «Рогатинським РЕМ» провели Фізкультурний 
день зі змаганнями

• з Технічною дирекцією змагалися на базі 
відпочинку «Кремінці»

• з «Снятинським РЕМ» брали участь у 
«Спартакіаді між підрозділами філії»

• з Надвірнянським РЕМ були на Спартакіаді з 
Кіцманем та збирали гриби

• з Коломийським РЕМ провели справжній 
Екстремальний день

Вчились куховарити, фестивалили та дегустували:

• з Рожнятівським РЕМ ловили та готували 
рибку на «Кльовій рибалці»

• з СПС влаштували Кулінарні битви на березі 
с. Сопів Коломийського району

• з верховинцями побували на Фестивалі 
«Полонинське літо»

• з Івано-Франківським РЕМ влаштовували 
«Майстер-Шеф» на природі

Підкорювали водну стихію:

• з  Технічною дирекцією (облік) приборкували 
Черемош

• з Дирекцією КЯПОК сплавлялись Дністром з 
Нижнева

• з Городенківським РЕМ сплавлялись Дністром 
на ділянці Копачинці – Устечко

• з Тлумачем сплавлялись Дністром з Нижнева 
до Долини

Головним мотивом для участі у заходах «Естафе-
ти здорових починань» було власне зацікавлен-
ня, можливість самореалізації та усвідомлення 
переваг активного способу життя та спільного 
відпочинку. Додатковим мотиватором стала про-
грама «ОПО-смайл» (ОПО – абревіатура від об-
ласна профспілкова організація). Її суть – зібрати 
більшу колекцію ОПО-смайлів – фішок-наклейок, 
що видавалися за участь у заходах «Естафети» 
тощо. Завершилася програма обміном фішок на 
подарунки.

Загалом перша «Естафета здорових починань» 
включала: 5 сплавів та рафтингів на Дністрі та 
Чорному Черемоші, 6 походів з підкоренням 
карпатських вершин, 9 ексклюзивних поїздок та 
прогулянок рідним краєм, Закарпаттям, Буко-
виною та Галичиною, 10 спортивних змагань та 
«здорових» розваг.

2018 рік. Всього учасників – 32 колективи, 
всього заходів - 40. Серед них: 11 туристичних 

пізнавальних поїздок (Луцьк, Львів, 
Чернівці, Тустань, Вигода, Сваричів, 
Рівненщина, Трускавець), 11 колек-
тивів підкорювали вершини (Го-
верла, Піп Іван, Томнатик, Хом’як, 
Маковиця, Писаний камінь, поло-
нина Ягідна), ще 5 – досліджували 
водоспади (Бухтівецький, Маняв-
ський, Нирківський, Джуринський), 
6 підрозділів вирушали за грибами, 
2 – на сплави Дністром тощо. У 
порівнянні можна відмітити відсут-
ність у 2018 році масових спортив-
них змагань і кулінарних розваг, а 
також переважання туристичних 
походів та оздоровчих подій на 
природі.

2019 рік. Всього учасників – 35 ко-
лективів, всього заходів – до 50 (ще 
триває). Лише з квітня по червень 
підрозділи АТ «Прикарпаттяобле-
нерго» у рамках програми «Естафета 
здорових починань» здійснили 18 
поїздок за участі 512 працівників 
(найпопулярніші напрямки – Кам’я-
нець-Подільський, Львів, Кривче, 
різні вершини Карпат). 

Весна. Найпопулярніше – поїздки до 
Кам’янець-Подільського. Рекордна 
подія: 40 колег з філії «Карпатська» 
пройшли на рафтах порогами Чорно-
го Черемоша. 

Літо. Найпопулярніше – дводенні 
сплави Дністром Рекордна подія: 
52 працівники філії «Центральна» 
взяли участь у «Спортивному дні» на 
б/в у Татарові. 

Осінь. Найпопулярніше - подолання 
Карпатських вершин. Рекордна по-
дія: 38 працівників служби досліджу-
вали печеру Кришталеву та Джурин-
ський водоспад.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Кінцевою метою формування здоро-
вого способу життя є такий рівень 
здоров’я, який забезпечує активну 
довголітню трудову діяльність, сво-

боду дій, здоровий дух. «Естафета 
здорових починань», що проходить 
в АТ «Прикарпаттяобленерго» з 
2017 року вже втретє, показує на 
весь колектив, як потрібно відпо-
чивати правильно – цікаво, активно 
та здорово. Лише на транспортні 
витрати колективів у квітні-верес-
ні Профспілка спрямувала понад 
200 тис. грн. Загалом «Естафета 
здорових починань»:

• спонукає до організації спільних 
масових подій;

• регламентує використання 
оздоровчих практик на вибір 
колективу;

• зацікавлює працівників до 
наступних поїздок/походів/
змагань.

Щороку спостерігається переви-
конання завдань «Естафети», адже 
працівникам подобається таке 
спільне активне проведення часу, 
випробовування своїх можливо-
стей та пізнання рідного краю. 

11 колективів 
підкорювали вершини 
(Говерла, Піп Іван, 
Томнатик, Хом’як, 
Маковиця, Писаний 
камінь, полонина Ягідна)
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ТзОВ «ҐУДВЕЛЛІ УКРАЇНА»:  
КУРС НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: 
ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ GOODVALLEY 
ДО АКТИВНИХ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

ПРО КОМПАНІЮ

Аграрна компанія «Ґудвеллі Україна» працює 
на Прикарпатті уже 15 років. Це виробни-
цтво завершеного циклу, яке починається з 
вирощування зерна і закінчується продажем 
свиней на переробні підприємства. Компанія 
ретельно контролює всі процеси і гарантує 
високу якість м’яса, яке постачає на україн-
ський ринок.

«Ґудвеллі Україна» – це 19 з половиною тисяч 
гектарів поля, 8 ферм європейського зразка, 
1 завод «зеленої» енергії і місце роботи для 
750 українців. Також це відповідальний інвес-
тор, який дбає про громаду. 

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Здоровий спосіб життя має за мету збережен-
ня та покращення здоров’я людей. Акту-
альність такої життєвої позиції викликана 
зростанням і зміною характеру наван-
тажень на організм людини у зв’язку з 
ускладненням суспільного життя, збіль-
шенням ризиків техногенного, екологіч-
ного, психологічного, політичного характеру, 
що можуть провокувати негативні зрушення 
в стані здоров’я. Протягом останніх десятиріч 
в Україні фіксується істотне погіршення стану 
здоров’я населення, що відображається у 
зростанні рівня захворюваності, смертності та 
скороченні тривалості життя. 

У 75% випадків більшість захворювань є 
наслідком нашого способу життя. Відповідно, 

сповідування принципів здорового способу 
життя передбачає зміну ставлення людини 
та суспільства до стану особистого (а через 
нього і суспільного) здоров’я. 

Колектив «Ґудвеллі Україна» щороку обирає 
для себе якусь сферу для покращення. З огля-
ду на проблематику, описану вище, було при-
йнято рішення обрати здоровий спосіб життя 
головною темою 2019 року.

ЖОДЕН ЛІКАР, ЖОДНА ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА НЕ ЗРОБЛЯТЬ НАС 
ЗДОРОВИМИ. ЗДОРОВИМИ ЗРОБИТИ СЕБЕ МОЖЕМО ТІЛЬКИ МИ. 
ЗАВДЯКИ ЗДОРОВОМУ СПОСОБУ ЖИТТЯ МИ РОЗВИВАЄМО РІЗНІ 
СТОРОНИ НАШОГО ПОВСЯКДЕННЯ, ПОКРАЩУЄМО ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, 
ЗБІЛЬШУЄМО ВЛАСНУ ЕНЕРГІЮ ТА ПОКРАЩУЄМО СВІЙ ФІЗИЧ-
НИЙ І ЕМОЦІЙНИЙ СТАН. МИ МАЄМО ПРИКЛАД СЕСТРИНСЬКОЇ 
КОМПАНІЇ У ПОЛЬЩІ, ПРИЦІВНИКИ ЯКОЇ АКТИВНО ЗАЙМАЮТЬСЯ 
БІГОМ ЧИ ОРГАНІЗОВУЮТЬ СПОРТИВНІ АКЦІЇ, А ТАКОЖ, ЩОРОКУ 
ПРОВОДЯТЬ МАСШТАБНІ ЗМАГАННЯ З ТРИАТЛОНУ, ДЕ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ ЯК ПРОФЕСІОНАЛИ, ТАК І ПОЧАТКІВЦІ
ЛЮБОВ БОГАЧЕВСЬКА-ЄНСЕН,  
ДИРЕКТОРКА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ  
І, ВОДНОЧАС, АВТОР ІДЕЇ.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Стан здоров’я людини залежить 
не тільки від біологічних факторів, 
навколишнього та соціального се-
редовища, а й від того, чи стано-
вить власне здоров’я людини для 
неї цінність. Саме це визначає, якою 
мірою людина готова піклуватися 
про нього, дотримуватися здоро-
вого способу життя, її обізнаності 
щодо чинників, які визначають стан 
здоров’я.

Наші працівники проводять при-
наймні 40 годин на тиждень на 
своєму робочому місці. Тому, ат-
мосфера в колективі і корпоратив-
на культура мають значний вплив 
на світогляд працівників. В компанії 
«Ґудвеллі Україна» завжди були 
активні співробітники, справжні 
лідери і приклади для наслідуван-
ня. Вони надихнули відділ розвитку 
компанії та комунікацій розпочати 
нову промо-акцію здорового спо-
собу життя.

Мова іде про турнір Goodvalley 
Triathlon Przechlewo (Польща), який 
з 2013 року залучає все більше ша-
нувальників спорту. Ця унікальна 
в усіх відношеннях подія прово-
диться в літній період та зазви-
чай містить благодійну складову: 
кошти, зібрані під час змагань з 
триборства, використовуються на 
доброчинність. Вперше працівники 
«Ґудвеллі Україна» взяли участь у 
цьому змагані в 2018 році. Врахову-
ючи їх позитивні відгуки, на почат-
ку 2019 року зібрали усіх бажаю-
чих працівників і почали спільні 
тренування з бігу, велосипедного 
спорту та плавання. Серед цих 
працівників було обрано команду, 
яка представила компанію в Польщі 
під час змагань в серпні 2019 року. 
Відбір відбувався шляхом прове-
дення місцевих змагань в умовах, 
наближених до формату Goodvalley 
Triathlon Przechlewo.  
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Змагання загальною дис-
танцією 56,5 км тривають 
два дні: довжина запливу 
складає 950 метрів, 45 кіломе-
трів учасники долають на вело-
сипеді і 10,5 кілометра — біжать. 

Безумовно, активне інформуван-
ня про підготовку до триатлону 
викликало зацікавленість у всіх 
працівників, які неодноразово 
висловлювали бажання займати-
ся спортом у вільний час. Більше 
того, у нас уже була практика 
організації занять в спортза-
лі для працівників, яка, однак, 
полягала в тому, що спочатку 
люди дуже активно відвідують 
заняття, а з часом їх інтерес зга-
сає, відвідуваність погіршується. 
Отож, до питання «як підтри-
мувати інтерес працівників до занять в залі?» 
ми підійшли системно: запропонували різні 
варіанти залів у містах, де проживає більшість 
працівників для максимального комфорту; 
сформували систему відстеження відвідувань 
і оновлення списків (додавання нових і онов-
лення попередніх учасників).

«Успіх — це не більше, ніж 
кілька простих правил, що 
дотримуються щодня» (Джим 
Рон). Таким гаслом керува-
лися наші офісні працівники, 
коли домовилися про спільні 
заняття ранковою гімнасти-
кою для бадьорого початку 
робочого дня. Всі бажаючі 
зранку почали робити вправи 
для основних груп м’язів, щоб 
бути в тонусі увесь день. 

Здоровий спосіб життя – це 
також і правильне харчуван-
ня. Тому, ми організували для 
працівників семінар «Основи 
здорового харчування», який 
провела лікар-дієтолог з Іва-
но-Франківська. Це була дуже 
цікава лекція, і багато учасни-

ків взяли на озброєння поради щодо поєднан-
ня продуктів, формування корисних і здоро-
вих звичок в харчуванні, а також, рекомендації 
щодо збалансованого раціону і фізичної ак-
тивності на щодень. Цікавим моментом є ще те, 
що цього спеціаліста запросили переглянути 
меню для всіх працівників «Ґудвеллі Україна», 
адже компанія забезпечує харчування свого 

Я ОТРИМАВ НЕЙМОВІРНІ ЕМОЦІЇ 
ВІД УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ. ХОЧУ 
ВІДЗНАЧИТИ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОТУЖНУ КОМАНДУ 
ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ, 
ЦІКАВІ РОЗВАЖАЛЬНІ ЗАХОДИ. 
УЧАСНИКІВ БУЛО ДОСИТЬ БАГАТО, 
А САМА ДИСТАНЦІЯ НЕПРОСТОЮ, 
БО ВСЕ ВІДБУВАЛОСЯ НА ВІДКРИТІЙ 
МІСЦЕВОСТІ В ПШЕХЛЄВО І ЦЕ БУЛО 
ЗМАГАННЯ НА ШВИДКІСТЬ. НА МОЮ 
ДУМКУ, БУЛО Б ЧУДОВО, ЯКЩО ТАКІ 
ЗМАГАННЯ МОЖНА БУЛО Б ОРГАНІ-
ЗУВАТИ У НАС
МИКОЛА ЮЩИШИН,  
УЧАСНИК ЗМАГАНЬ В ПОЛЬЩІ

Серед цих працівників 
було обрано команду, яка 
представила компанію 
в Польщі під час змагань 
в серпні 2019 року. Відбір 
відбувався шляхом 
проведення місцевих 
змагань в умовах, 
наближених до формату 
Goodvalley Triathlon 
Przechlewo.

персоналу. В результаті, були внесені 
зміни в меню відповідно до рекоменда-
цій лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

17 працівників виявили бажання готува-
тися до триатлону, а також 6 організато-
рів були задіяні в цій ініціативі. Завдяки 
активному інформуванні про перебіг 
тренувань, інші працівники також заці-
кавилися заняттями спортом.

Цільовою аудиторією були всі працівнки 
компанії, а також зовнішні стейкхол-
дери, адже ми активно інформували 
про всі заходи в пресі, соцмережах і на 
внутрішньому інформаційному порталі 
компанії. 120 працівників скористалися 
можливістю відвідувати спортивні зали 
за підтримки компанії. 

Загалом, спостерігається позитивна тен-
денція серед колективу і зацікавленість 
у здоровому способі життя зростає. 
Компанія планує і надалі підтримувати 
бажання працівників займатися спор-
том і готуватися до Goodvalley Triathlon 
Przechlewo 2020.

«Ґудвеллі» — за спорт і здоровий спосіб 
життя!» 

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ, ЯКА 
ТРИВАЛА ПІВРОКУ, МИ ДОМОВЛИСЯ ЗІ 
СПОРТСМЕНАМИ ПРО СПІЛЬНІ ТРЕНУВАН-
НЯ 1 РАЗ НА ТИЖДЕНЬ. ДЛЯ МЕНЕ ЦЕ БУВ 
ПОШТОВХ АКТИВНІШЕ ЗАЙНЯТИСЯ СВОЄЮ 
ФІЗИЧНОЮ ФОРМОЮ, І Я ПОЧАЛА ВІДВІДУВА-
ТИ ТРЕНУВАННЯ В ЗАЛІ ТРИЧІ НА ТИЖДЕНЬ, 
А ПОТІМ ЗАЦІКАВИЛАСЯ БІГОМ. САМЕ ЦІ 6 
МІСЯЦІВ ДОКОРІННО ЗМІНИЛИ МІЙ СТИЛЬ 
ЖИТТЯ, АДЖЕ Я ЗНАЧНО РОЗВИНУЛА СВОЮ 
ФІЗИЧНУ ВИТРИВАЛІСТЬ, ЗМОГЛА З ЛЕГКІСТЮ 
БІГАТИ ПО 6 КІЛОМЕТРІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАНЬ, 
А ТАКОЖ, ТРОХИ ЗМІНИЛА СВОЇ ЗВИЧКИ 
В ХАРЧУВАННІ. ВСЕ ЦЕ ПОЗИТИВНО ВІДОБРА-
ЗИЛОСЯ НА МОЄМУ ЗДОРОВ’Ї ТА ФІЗИЧНІЙ 
ФОРМІ, ПОКРАЩИЛО ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 
І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
ХРИСТИНА БРИНДА,  
СПЕЦІАЛІСТКА КОМПАНІЇ З ПИТАНЬ КСВ
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ЛЮКСОПТИКА:  
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ЗДОРОВИЙ ЗІР»

Безкоштовна діагностика зору школярів, 
як реалізація стратегії сталого розвитку 
компанії «Люксоптика»

ПРО КОМПАНІЮ

«Люксоптика» – найбільша 
мережа оптик в Україні, яка 
працює з 1994 року. Від само-
го початку свого створення 
«Люксоптика» приділяла велику 
увагу медичній площині. У кож-
ній оптиці мережі є професійний оптометрист. 
Кожного року в оптиках мережі перевірку зору 
проходять більше 600 тисяч людей. По стану 
на 2019 рік в мережі «Люксоптика понад 170 ма-
газинів-оптик по всій країні. За статистичними 
даними їх відвідують десь 1,5 млн людей на рік.
Крім цього, «Люксоптика» – великий працеда-
вець. І якщо колись все починалось з 12 співро-
бітників, то в 2019 році їх кількість в холдингу 
досягла більше 1800 людей.  

https://luxoptica.ua/

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

За прогнозами вчених вже у 2020-ому році 
половина населення Землі буде мати вади зору. 
Світова тенденція, яка, на жаль, характерна 
й для України.

В Україні вже багато років спостерігається 
стрімке погіршення зору у дітей шкільного віку! 
Асоціація дитячих офтальмологів України пові-
домляє: щороку у 250 тисяч учнів діагностують 
проблеми із зором. 

Дитячі очі в сучасному суспільстві мають дуже 
велике зорове навантаження, яке значно пере-
вищує всі фізіологічні норми. Це призводить до 

того, що зір дітей під постійною загрозою. Тому 
часто діти просто не розуміють, що відбуваєть-
ся, і не звертають увагу на проблеми із зором.

Крім цього, у суспільстві й досі панує уявлення 
про те, що окуляри – це «костилі для очей», як 
результат – школярі соромляться їх носити та 
замовчують, що погано бачать. Часто момент 
візиту до лікаря та придбання необхідних оку-
лярів для дитини відтягують самі батьки.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

З огляду на всі ці проблеми, «Люксоптика» 
започаткувала масштабний соціальний про-
єкт «Здоровий зір». Його мета: сформувати 
у населення культуру дбайливого ставлення 
до здоров’я очей, покращити інформованість 
дорослих і дітей про способи профілактики 
та збереження зору. Привернути увагу гро-
мадськості до проблеми стрімкого погіршення 
зору у дітей в Україні.

Проєкт покликаний вирішити важливі 
соціальні питання:

• Підняття серед дорослого та дитячого 
населення України рівня обізнаності щодо 
важливості регулярних оглядів органу зору 
та формування культури догляду за зором.

• Проведення заходів із запобігання 
захворювань органів зору серед 
дітей та дорослих.

• Впровадження регулярних 
профілактичних оглядів органу 
зору як самий дієвий спосіб 
своєчасної діагностики та 
раннього лікування вад зору. Це 
дозволить зберегти зір людям та 
виростити здорових дітей.

• Донести суспільству необхідність 
регулярних профілактичних 
оглядів у офтальмолога два рази 
на рік, навіть при відсутності 
скарг.

• Показати суспільству, що носити 
окуляри - це круто!

• Донести людям, що вади зору - 
це просто моя особливість, 
а окуляри- це мій особистий стиль 
і моя індивідуальність! 

Проєкт «Здоровий зір» стартував 
у 2016 році в школах України та 
впровадив в своїй мережі оптик 
безкоштовну діагностику зору за 
попереднім записом по понеділках з 
09:00 до 13:00. За перший рік роботи 

свій зір перевірили понад 1,5 тисячі 
школярів та понад 3000 громадян 
в оптиках компанії по всій країні. 
Перші результати довели, що про-
блема із зором у населення України 
існує і потребує систематичного 
підходу до вирішення проблеми із 
зором в рамках країни.

Відчувши потребу у необхідності 
подальшої роботи, стало зрозуміло: 
проєкт має бути продовжений та 
трансформований. У наступному 
2017 році свій зір змогли перевірити 
ще понад 2000 тисячі школярів та 
понад 4000 громадян країни в опти-
ках нашої мережі. У 2018 році кіль-
кість перевірених в межах проєкту 
учнів  збільшилася до 4 тисяч, а в 
поєднанні з мобільною діагностикою 
в межах України та в оптиках нашої 
мережі зросла до 7000 осіб.  

Тому у 2019 році  «Люксоптика» 
поставила собі амбіційну мету – пе-
ревірити зір в різних містах України: 
Києві, Львові, Запоріжжі, Харкові, 
Дніпрі, Одесі, Маріуполі та інших. 
В 2019 році перевірено понад 
12 000 людей. 

Було вирішено масштабувати про-
єкт на кількох рівнях: 1) збільшення 
кількості перевірених дітей; 2) старт 
перевірки зору в дорослих за допо-
могою мобільної діагностики; 3) про-
ведення інформаційної роботи про 
відповідальне ставлення до здоров’я 
очей серед різних верств населення. 

Звичайно, спочатку масштабність 
та амбіційність проєкту, специфіка 
роботи з некомерційним сектором 
викликали певні труднощі. По-пер-
ше, не всі учбові заклади були готові 
долучитися до активної кампанії, 
вбачаючи в ініціативі комерційну 
складову. По-друге, не вистачало 
ресурсів: від комплектів обладнання 
(був наявний лише один комплект) 
до лікарів, які могли б залучитися до 
проєкту. 

Вирішити всі проблеми вдалося 
завдяки комплексному підхо-
ду. Почала працювати мобільна 
діагностика для усіх бажаючих, 
незалежно від віку. Таким чином 
були розширені активність  проєкту 
та кількість людей, котрих змогли 
перевірити.  
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Сформована команда 
лікарів спеціально під про-
єкт «Здоровий зір». Були 
відпрацьовані домовлено-
сті з учбовими закладами. 
Закуплені 3 комплекти 
обладнання, що й дозволило у майбутньому 
суттєво збільшити кількість дітей, які потенцій-
но можуть бути обстежені.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ.

У 52% перевірених дітей були виявлені по-
рушення зору. При цьому у 40% школярів 
порушення зору було діагностовано вперше. 
Також виявилося, що 25% дітей знали, що 
вони погано бачать, але навмисно приховува-
ли це від батьків. Підозру на короткозорість 
(міопію) середнього та слабкого ступеню 
мали 41% дітей, підозру на далекозорість (гі-
перміопію) – 38%. 

Проте важливо, що у 60% випадків виявлені 
аномалії підлягають корекції. Це означає, що 
при правильному лікуванні дитина може знову 
повноцінно бачити. Проблема полягає в тому, 
що діти часто не повідомляють про порушення 
зору батькам, не знають про способи корекції, 
або взагалі не розуміють, що відбувається. 

Виправити цю ситуацію якраз і покликаний 
«Здоровий зір». Для систематизації інформа-
ційної роботи у межах проєкту були розробле-
ні методичні рекомендації. Їх мета: розповісти 
про профілактику та правила збереження 
зору. А також – привернути увагу суспільства 
до існуючої проблеми через посилену комуні-
кацію. 

Як продовження загальної стратегії стало-
го розвитку: нова рекламна кампанія мережі 
2019-го року «Окуляри. Окуляри. Окуляри» 
активно працює із сприйняттям окулярів у су-
спільстві. Її головна мета – довести, що люди 
в окулярах просто прекрасні! Паралельно йде 
робота з учнями шкіл, батьками та педагогічни-
ми колективами, щоб попередити булінг дітей, 
які носять окуляри. 

В УСЬОМУ СВІТІ ГОСТРО СТОЇТЬ 
ПИТАННЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ЗОРУ 
У ДІТЕЙ. ЗАВДАННЯ НАШОГО 
ПРОЄКТУ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩОБ 
ПІКЛУВАТИСЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗДОРОВОГО ЗОРУ У ПІДРОСТА-
ЮЧОГО ПОКОЛІННЯ, ВИЯВЛЯТИ 
ПОРУШЕННЯ ЗОРУ У ДІТЕЙ ТА 
СПРЯМОВУВАТИ ЇХ ДО ФАХІВЦІВ, 
ЗАПОБІГАЮЧИ ШВИДКОМУ РОЗ-
ВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ОЧЕЙ
ЛАРИСА БОРИСІВНА ХАРЧЕНКО,  
ГОЛОВНА ЛІКАРКА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
МЕРЕЖІ «ЛЮКСОПТИКА»
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ЯКІСНА  
ОСВІТА

4.1 До 2030 року забезпечити, щоб 
всі дівчатка і хлопчики завершували 
здобуття безкоштовної, рівноправ-
ної і якісної початкової та середньої 
освіти, що дозволяє домогтися за-
требуваних і ефективних результатів 
навчання

4.2 До 2030 року забезпечити всім 
дівчаткам і хлопчикам доступ до 
якісних систем розвитку, догляду та 
дошкільного навчання дітей молод-
шого віку, щоб вони були готові до 
здобуття початкової освіти

4.3 До 2030 року забезпечити для 
всіх жінок і чоловіків рівний доступ 
до недорогої та якісної професій-
но-технічної та вищої освіти, у тому 
числі університетської освіти

4.4 До 2030 року істотно збільшити 
число молодих і дорослих людей, які 
володіють затребуваними навичками, 
у тому числі професійно-технічними 
навичками, для працевлаштування, 
отримання гідної роботи та занять 
підприємницькою діяльністю

4.5 До 2030 року ліквідувати гендер-
ну нерівність у сфері освіти і забез-
печити рівний доступ до освіти та 
професійно-технічної підготовки всіх 
рівнів для уразливих груп населення, 
у тому числі інвалідів, представників 
корінних народів і дітей, які перебу-
вають в уразливому становищі

4.6 До 2030 року забезпечити, щоб 
всі молоді люди і значна частка дорос-
лого населення, як чоловіків, так і жі-
нок, вміли читати, писати і рахувати

4.7 До 2030 року забезпечити, щоб 
усі учні здобували знання і нави-
чки, необхідні для сприяння стало-
му розвитку, у тому числі шляхом 
навчання з питань сталого розвитку 
та сталого способу життя, прав лю-
дини, гендерної рівності, пропаганди 
культури миру та ненасильства, 
громадянства світу й усвідомлення 
цінності культурного різноманіття 
і вкладу культури в сталий розвиток

4.a Створювати й удосконалювати 
навчальні заклади, що враховують 

інтереси дітей, особливі потреби ін-
валідів і гендерні аспекти, та забезпе-
чити безпечне, вільне від насильства 
і соціальних бар’єрів та ефективне 
середовище навчання для всіх

4.b До 2020 року значно збільшити 
в усьому світі кількість стипендій, які 
надаються країнам, що розвивають-
ся, особливо найменш розвиненим 
країнам, малим острівним державам, 
що розвиваються, й африканським 
країнам, для здобуття вищої освіти, 
включаючи професійно-технічну 
освіту і навчання з питань інфор-
маційно-комунікаційних технологій, 
технічні, інженерні та наукові програ-
ми, у розвинених країнах та інших 
країнах, що розвиваються

4.c До 2030 року значно збільшити 
кількість кваліфікованих учителів, 
у тому числі шляхом міжнародного 
співробітництва у підготовці вчителів 
у країнах, що розвиваються, особли-
во в найменш розвинених країнах 
і малих острівних державах, що 
розвиваються

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
4.1 Забезпечити доступність якіс-
ної шкільної освіти для всіх дітей та 
підлітків

4.2 Забезпечити доступність якісного 
дошкільного розвитку для всіх дітей

4.3 Забезпечити доступність профе-
сійної освіти

4.4 Підвищити якість вищої освіти 
та забезпечити її тісний зв’язок з на-
укою, сприяти формуванню в країні 
міст освіти та науки

4.5 Збільшити поширеність серед 
населення знань і навичок, необхід-
них для отримання гідної роботи та 
підприємницької діяльності

4.6 Ліквідувати гендерну нерівність 
серед шкільних учителів

4.7 Створити у школах сучасні умови 
навчання, включаючи інклюзивне, на 
основі інноваційних підходів

ЦІЛЬ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ  
І СПРАВЕДЛИВОЇ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ 

НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ
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АСТАРТА:  
«ПІДЙОМ!» – МАЙСТЕРНЯ ЛІДЕРСТВА 
ТА ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
ДЛЯ МОЛОДІ

ПРО КОМПАНІЮ

Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ» (АСТАРТА) – 
вертикально-інтегрований агропромисловий 
холдинг, що працює у сфері цукрового та 
сільськогосподарського виробництва. Компанія 
є лідером у виробництві цукру, молока, соєвого 
шроту та біогазу в Україні. Агропромхолдинг 
веде свій бізнес у 8 областях та 365 населених 
пунктах України. В компанії працює більше 9 
тисяч осіб.  

http://astartakiev.com/ua/about/

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Одним із ключових стейкхолдерів бізнесу є 
місцеві громади, з якими ми створюємо про-
дуктивні та партнерські відносини. Ми глибоко 
переконані, що, сприяючи розвитку громад та 
підвищуючи їх активність, – бізнес зростає та 
розвивається сам.

Працюючи з громадами, ми побачили вкрай 
гостру проблему: відсутність можливостей для 
розвитку молоді в селах, внаслідок чого 70% 
молодих людей виїжджають на навчання та заро-
бітки у великі міста чи за кордон. 

Тому ми підтримуємо освіту молоді та прагнемо 
створювати нові можливості для їхнього особи-
стого розвитку та громад, шляхом реалізації на-
вичок бізнес-планування у  свої проєктах. Таким 
чином, молодь самостійно зможе створювати 
нові можливості для себе та своїх громад.

Ми переконані, що саме молодь визначає по-
тенціал розвитку громад, адже вона є рушійною 
силою змін, маючи відповідні знання та навички. 

Зважаючи на вище зазначене, ми спільно із 
партнерами прийняли рішення про впроваджен-
ня проєкту «Підйом!».

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Освітній проєкт «Підйом!» був створений у парт-
нерстві Астарти, Української Академії Лідерства 
та Благодійного фонду «Повір у себе». 

Мета проєкту: активізувати сільську молодь до 
ініціативної участі в житті власних громад  шля-
хом виховання лідерських навичок, проєктного 
мислення та досвіду впливу на оточуючий світ 
через реалізацію власних проєктів.

В ПРОЄКТІ ВЗЯЛА УЧАСТЬ МОЛОДЬ З АКТИВНОЮ ГРО-
МАДЯНСЬКОЮ ПОЗИЦІЮ, КОТРА ПОТРЕБУВАЛА ЗНАНЬ 
ТА ДОСВІДУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ, А В ПОДАЛЬШОМУ 
Й ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВЛАСНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ ТА СВОЇХ ГРОМАД
СВІТЛАНА МОЗГОВА,  
ДИРЕКТОРКА ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНА-
ЛОМ, КОРПОРАТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА КОМУНІКАЦІЙ 
КОМПАНІЇ «АСТАРТА-КИЇВ»

До участі у проєкті упродовж 2018–
2019 років було відібрано 320 моло-
дих  людей з  активною громадською 
позицією віком від 14 до 20 років.

Географія проєкту складає 8 облас-
тей України, а саме: Хмельницька, 
Вінницька, Харківська, Полтавська, 
Черкаська, Тернопільська, Чернігів-
ська, Житомирська.

За концепцією є три етапи  
реалізації програми проєкту:

Перший етап – триденна освітня 
сесія практичного лідерства та 
проєктного мислення, під час якої 
молодь створювала власні проєк-
ти. У 2018 році навчання проходи-
ло на базі осередків Української 
Академії Лідерства у містах Київ, 
Полтава, Харків, Львів, а у 2019-му 
було організовано центральний 
триденний інтенсив в Полтавській 
області для всіх учасників. Для за-
безпечення  якості та унікальності 
проєкту застосовували унікальну 
методологію: освітня сесія прово-
дилась за принципом «рівний-рів-
ному», тобто молодь навчали 
практично їхні однолітки – студен-
ти та ментори Української Академії 
Лідерства. Таке навчання мало 
позитивний ефект та фактично змі-
нило уявлення дітей-учасників про 
освіту взагалі. Окрім цього, молодь 
застосувала  отримані знання на 
практиці, реалізовуючи власні роз-
роблені ідеї.

Другий етап – реалізація відібраних 
проєктів в селах. Найкращі проєкти 
були профінансовані агропромхол-
дингом «Астарта-Київ».

Третій етап – аналіз результатів проєк-
тів, обговорення ефективності роботи 
з сільською молоддю в освітньо-про-
єктному форматі, а також підбиття 
підсумків та презентація реалізованих 
проєктів на міжнародному форумі.

Інвестиції «Астарти» в проєкт «Під-
йом!» склали понад 1,1 млн грн: реалі-
зація програми, залучення фахових 
тренерів, а також потужна матеріаль-
но-технічна база. 

НАЙБІЛЬШЕ ВРАЖАЄ, ЩО УЧАСНИКИ 
«ПІДЙОМУ», РЕАЛІЗОВУЮЧИ ПРОЄКТИ, 
ПІКЛУЮТЬСЯ НЕ ПРО СЕБЕ, А ПРО ВСІХ 
МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ. ОСОБЛИВО – 
ПРО ДІТЕЙ, КОТРІ НАВЧАТИМУТЬСЯ У 
ШКОЛІ ПІСЛЯ НИХ. «ПІДЙОМЧИКИ» 
СМІЛИВО КАЖУТЬ, ЩО ТАК, ЗАРАЗ 
ВОНИ ЗАКІНЧАТЬ ШКОЛУ І ПОЇДУТЬ НА-
ВЧАТИСЯ В УНІВЕРСИТЕТИ. АЛЕ ЇМ НЕ 
БАЙДУЖЕ, ЩО БУДЕ ПІСЛЯ НИХ: ВСІМ 
СЕРЦЕМ ПРАГНУТЬ, АБИ У МОЛОДШИХ 
УЧНІВ БУЛО БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ, 
ЯКІ ВЖЕ СЬОГОДНІ ГОТОВІ ДЛЯ НИХ 
СТВОРЮВАТИ ЗАВДЯКИ ТАКИМ ПРОЄК-
ТАМ ЯК «ПІДЙОМ!»
ОЛЕКСАНДРА БРАШОВЕЦЬКА,  
МЕНЕДЖЕРКА ПРОЄКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ ЛІДЕРСТВА

До участі у проєкті 
упродовж 2018–
2019 років було 
відібрано 320 молодих  
людей з активною 
громадською позицією 
віком від 14 до 20 років.
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«Підйом!» – приклад проєкту, що об’єднав со-
ціально-відповідальний бізнес, громадськість 
і місцеву владу задля розвитку територій та 
залучення молоді до життя громади.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Ключові результати проєкту: 

• проведено навчання для 320 молодих людей 
з лідерства та проєктного менеджменту;

• розроблено понад 65 проєктів для розвитку 
територій;

• реалізовано 29 найкращих ідей.

Проєкт «Підйом!» став поштовхом до партнер-
ства державних та громадських організацій, 
а також бізнесу, щоб дати можливість молоді 
«підняти» громади в своїх селах для ство-
рення кращих, комфортніших умов у різних 
сферах життя: навчанні, сфері послуг, дозвіллі 
тощо.

Завдяки проєкту молоді люди отримали навички 
з бізнес-планування, проєктного менеджменту, 
комунікацій та лідерства. На прикладі власних 
проєктів вони створили сталі ініціативи, що 
змінюють села.

Наприклад, одна з команд-переможців ство-
рила соціальну перукарню для пенсіонерів, 
інша – ресурсну кімнату для дітей з вадами 
слуху. Проєкт з освітлення вулиці ліхтарями 
за допомогою сонячних батарей впрова-
джується у невеличкому селі Перегонівка на 
Полтавщині (350 жителів). А поряд у більшо-
му селі молодь ініціювала масштабний проєкт 
з облаштування зони відпочинку біля водойми 
в селі Бреусівка.

В 2019 році команда «Lilac tree» з села Шишаки 
створила соціальну майстерню, де діти виготов-
ляють вироби з дерева на гуртку різьблення та 
продають їх. Отримані кошти учні місцевої школи 
вкладають у нове обладнання, щоб створювати 
ще якісніші вироби.  

Молодий 18-річний юнак Михайло після 
пройденої програми проєкту «Підйом 2019» 
реалізував проєкт по створенню прототипу 
електровелосипеда. А учні Василівської школи 
Чутівського району розробили проєкт шкіль-
ного радіо — «SchoolLife FM» і тепер дають 
можливість усім школярам бути в курсі остан-
ніх новин світу.  

Ми переконані, що саме молодь 
визначає потенціал розвитку громад, 
адже вона є рушійною силою змін, 
маючи відповідні знання та навички

До реалізації проєктів приєдналася 
місцева влада (виділяли додаткові 
кошти для розширення проєктів), 
і дорослі мешканці громад (приєдну-
вались до впорядкування територій 
тощо). Таким чином, партнерський 
проєкт сприяв створенню й інших 
партнерств: молоді з громадою та 
місцевою владою. 

Загалом молодь стала активніше 
включатися у процеси розвитку 
рідної місцевості, брати на 
себе відповідальність за зміни 
та проявляти лідерські якості. 
І цей драйв передається іншим 
жителям сіл. Проєкт підтвердив, 
що молодь має дуже багато 
ідей, глибоко розуміє проблеми 
села та реально може змінювати 
ситуацію на краще!
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АКАДЕМІЯ ДТЕК:  
ПРОЄКТ «СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА»

ПРО КОМПАНІЮ

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДТЕК» – найбільша українська приватна енерге-
тична компанія. У компанії працює понад 70 тис. 
співробітників. У 2010 році було засновано Ака-
демію ДТЕК як майданчик для розвитку талантів 
всередині компанії. Вже за три роки Академія 
ДТЕК трансформувалась у відкриту освітню плат-
форму міжнародного рівня для представників 
бізнесу, громадськості та міжнародних партнерів. 
Сьогодні Академію ДТЕК вже відвідали близько 
226 тис. учасників навчальних програм, а клієн-
тами є понад 3 тис. компаній. Ми співпрацюємо 
з світовими бізнес-школами: INSEAD, IE Business 
School, Thunderbird. Академія ДТЕК є членом 
міжнародної асоціації CEEMAN, переможцем 
конкурсу Global CCU і співпрацює з 28 державни-
ми установами в рамках освітнього соціального 
проєкту «Суспільство і Держава». 

www.dtek.com; www.dtekacademy.com

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Друзі та знайомі співробітників Академії ДТЕК, 
які працюють на державній службі почали масо-
во цікавитись навчальними програмами Академії 
ДТЕК і можливістю брати в них участь. Тож усе 
почалося з індивідуальних запрошень на тренін-
гові програми знайомих людей, які працюють в 
державному секторі. На сторінку Академії ДТЕК 
в facebook почали надходити все більше і більше 
запитів щодо того, чи можливо взяти участь 
у тренінгах держслужбовцям.  

На такі теми як: «Ефективний менеджмент», 
«KPI», «Управління змінами», «Формування 
команди», «Навички ефективної комунікації», 
«Коучинг» та ін. Постало питання можливості для  
навчання більшої кількості державотворців з 
урахуванням тем, які їх цікавлять, кейсів та ефек-
тивного практичного відпрацювання. Тож ідея 
проєкту «Суспільство і Держава» Академії ДТЕК 
виникла завдяки особистій ініціативі співробіт-
ників. Адже ми підтримуємо ідею, що можливість 
процвітання економіки нашої країни в руках 
кожного з нас, а з цим і підвищення добробуту 
кожного українця. 

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Так як питання організації навчання для спів-
робітників державних органів зросло до гло-
бального рівня, виникла необхідність системної 
реалізації проєкту, тож керівництвом Академії 
ДТЕК було прийнято рішення про створення 
соціального проєкту під назвою «Суспільство і 
Держава». В  рамках якого команда займається 
актуалізацією навчальних програм для держ-
службовців всіх державних партнерських уста-
нов, які грунтуються на вирішенні їх реальних 
потреб, світовому досвіді (напрацьованому зав-
дяки співпраці з міжнародними бізнес-школами), 
а також багаторічній практиці ДТЕК. І реаліза-
цією системного безоплатного навчання держ-
службовців на майданчику Академії ДТЕК. Місія 
проєкту: навчання державних службовців різних 
установ і сфер діяльності нашої країни soft-skills, 
задля розвитку та процвітання України. 

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Основні етапи розвитку освітнього 
соціального проєкту «Суспільство 
і Держава» Академії ДТЕК можна 
відмітити нижченаведеними партнер-
ствами. 

У січні 2018р. підписано Меморан-
дум про співпрацю з Міністерством 
фінансів України. У освітніх програ-
мах взяло участь 148 співробітників 
міністерства. Вони прийняли участь 
у тренінгах «Командна взаємодія як 
інструмент професійного розвитку», 
«Управління змінами», «Фасилітація 
змін», «Особиста ефективність» та 
інші. Дмитро Сивоконь, HRD Мі-
ністерства фінансів України, про 
тренінг «Командоутворення»: «Дуже 
багато практичних вправ і інтерак-
тиву, так що нудьгувати нікому не 
доводиться! У ході ігор, фасилітаці-
йних вправ і технік ми прийшли до 
спільних висновків і рішень. Спасибі 
Академії ДТЕК за надану можливість 
навчання». 

Лютий 2018р. підписано Меморандум 
про співпрацю з Міністерством енер-
гетики та вугільної промисловості 
України. Службовці міністерства, за-
гальною кількістю 157 співробітників, 
взяли участь у програмах «Форму-
вання команди», «Навики ефективної 
комунікації», «Емоційний інтелект», 
«Управління змінами», «KPI», «Нави-
ки проведення ефективної наради», 
«Ефективний менеджмент» тощо. 
Учасники проведених тренінгів мали 
змогу ознайомитись з такими понят-
тями як КРІ, віднайти та розвинути в 
собі лідерські якості, освоїти техніки 
самоорганізації для досягнення про-
фесійних цілей у роботі. 

Окремо хочемо відзначити співпра-
цю з Державною інспекцією навчаль-
них закладів України, тепер вже – 
Державною службою якості освіти 
України (далі – ДСЯО). Від початку 
партнерства ДСЯО знаходилась на 
етапі трансформації і реформування 
основних принципів системи забез-
печення якості освіти нашої країни. 
В рамках проєкту «Суспільство і 

Держава» нашим обов›язком було 
поділитися експертизою та допомог-
ти у якісному переході до відкритої 
системи забезпечення якості освіти, 
побудованої на принципах довіри, 
відкритості, відповідальності, під-
тримки культури якості, врахувавши 
потреби і очікування освітян ДСЯО. 
Головними завданнями ДСЯО при 
реформуванні є необхідність удо-
сконалити діючу систему, допомогти 
школі сформувати якісне освітнє 
середовище. Зі свого боку, в рамках 
проєкту «Суспільство і Держава» 
експерти Академії ДТЕК усіма ресур-
сами долучились до реформування 
процесу створення моделі «якісної 
школи» та провели ряд стратегіч-
них фасилітаційних сесій, в яких 
взяли участь керівний склад ДСЯО, 
представники більше 30 шкіл, ВНЗ, 
технікумів. В ході зазначених сесій 
були актуалізовані наболілі питання 
щодо реформування ДСЯО, роз-
роблена місія, методологія, шляхи 
і методи реалізації, проведений аудит 
існуючої системи освіти з подальшим 
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аналізом. У проєкті взяли участь 229 співробіт-
ників ДСЯО. Для нас честь бути причетними до 
якісної трансформації українських шкіл та вишів, 
адже вже сьогодні, після проведеної роботи, 
українські школи проводять самоаналіз і самоо-
цінку своєї діяльності.

Березень 2018р. підписано Меморандум про 
співпрацю з Міністерством інфраструктури 
України. 131 співробітники взяли участь у тре-
нінгах «Управління змінами», «Формування 
команди», «Ефективний менеджмент», «Навики 
ефективної комунікації» тощо. Під час навчання 
службовці розвивали навички створення та зміц-
нення сприятливого клімату в команді, дізнались 
про етапи прийняття управлінських рішень, 
а також про причини супротиву змінам.

Серпень 2018р. підписано Меморандум про 
співпрацю з Державною службою зайнятості. 
До навчання долучилось 128 співробітників, які 
освоїли такі теми: «Ефективний менеджмент», 
«Результативність», «Командоутворення», «Фа-
силітація змін». Протягом тренінгів учасники 
приділяли увагу навичкам керувати процесом 
управління, розвивати результативність в управ-
лінні командою, а також власну ефективність.

Жовтень 2018р. підписано Меморандум про 
співпрацю з Міністерством економічного розвит-
ку і торгівлі України. 82 співробітників Міністер-
ства отримали знання на тренінгах «Командо-
утворення», «Мистецтво делегування», «Золоті 
правила KPI», конференції «Business Leaders 
Conference» тощо. Всі знання закріплювались 

практикою, протягом якої учасники застосову-
вали свої лідерські якості, навчались самомене-
дженту, розумінню того, як функціонує команда 
та що потрібно для її успішної роботи.

Активну участь у проєкті взяли студенти 11-ти 
ВНЗ України, таких як: Київський національний 
торгівельно-економічний університет, Київський 
національний університет імені Т.Г. Шевченко, 
Національний університет «Львівська політехні-
ка», Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Національний технічний універ-
ситет «Дніпровська політехніка», Таврійський 
національний агротехнологічний університет, 
Національний технічний університет Харків-
ський політехнічний інститут та інші. Студенти 
взяли участь у тренінгах та майстер-класах на 
спеціально розроблені експертами теми, такі 
як: «Один день з життя в 2038 році: як важливо 
навчатися сьогодні для успіху завтра», «Планета 
змінює клімат намагаючись позбавитись від лю-
дей», «Нові ролі в Digital світі: Scrum-майстер та 
коуч», «Як розкрити свій потенціал» тощо.

У 2019 році учасниками проєкту є держслужбов-
ці: Національного Банку України; ПАТ «Укрпош-
та»; Міністерство молоді та спорту України; Мі-
ністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства Укра-
їни; Пенсійний Фонд України; КУЗ «Київським 
міським центром перепідготовки і підвищення 
кваліфікації службовців органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, держав-
них підприємств, відомств і організацій» (далі – 

АКАДЕМІЯ ДТЕК НАДАЄ ДУЖЕ ПОТРІБНУ ПРАЦІВНИКАМ ДЕР-
ЖАВНОГО СЕКТОРУ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ У СУЧАСНОМУ 
ФОРМАТІ. МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ НАВИЧКИ, ЩО ДОПОМАГА-
ЮТЬ СТАТИ ЛІДЕРАМИ КОМАНД, ТА ПОТРЕНУВАТИ ЇХ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ
МАРИНА СКРИПНІКОВА,  
НАЧАЛЬНИЦЯ УПРАВЛІННЯ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ, ЩОДО СПІВПРАЦІ ПАТ «УКРПОШТА»

КППЦ). Проаналізувавши запити 
слухачів КППЦ, експертами Академії 
ДТЕК були проведені тренінгові 
програми «KPI та методи їх оцінки», 
«Розвиток, потенціалу і самоменедж-
мент лідера», «Командоутворення» 
тощо. Участь у проєкті «Суспільство 
і Держава» взяли 143 слухачі від 
КППЦ. 

На сьогоднішній день в проєкті 
взяли участь понад 3500 чоловік - 
держслужбовці 28-ми державних 
відомств/організацій/ВНЗ. Незважа-

ючи на те, що проєкт досить «мо-
лодий» ми раді спостерігати високу 
зацікавленість та прагнення до нових 
знань від учасників проєкту. Про це 
свідчать їх активність на тренінгах та 

майстер-класах, переповнені аудито-
рії та щирі позитивні відгуки*2.  

Отже, своєю діяльністю в рамках 

проєкту команда Академії ДТЕК 
робить все можливе, щоб сприяти 
розвитку soft-skills і впровадженню 
їх у повсякденній роботі держслуж-
бовців нашої країни. Для нас честь 
змінювати на краще Україну разом. 

АКАДЕМІЯ ДТЕК ВОЛОДІЄ ОДНІЄЮ 
З КРАЩИХ В КРАЇНІ ЕКСПЕРТИЗ В 
ОЦІНЦІ ПЕРСОНАЛУ, ЗАСНОВАНОЇ 
НА БАГАТОРІЧНОМУ ПРАКТИЧНО-
МУ ДОСВІДІ. СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО 
НАША СПІВПРАЦЯ БУДЕ СПРИЯТИ 
ПРИВЕДЕННЮ РОБОТИ ДЕРЖОРГА-
НІВ ДО СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТАНДАРТІВ
ВІКТОРІЯ ГАВРИЩУК,  
ДИРЕКТОРКА КППЦ

*1 NPS - індекс визначення прихильності споживачів товару або компанії.

МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО МАЙБУТНЄ ЗА 
НАВИЧКАМИ SOFT-SKILLS. САМЕ 
ТОМУ СОЦІАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ 
ПРОЄКТ «СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА» 
АКАДЕМІЇ ДТЕК НАПРАВЛЕНИЙ НА 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИ-
ЧОК SOFT-SKILLS. ТАКОЖ ПРОЄКТ 
СТВОРЮЄ УНІКАЛЬНИЙ НЕТВОРКІНГ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ, 
ТОМУ ЩО УЧАСНИКАМИ ОДНІЄЇ 
ТРЕНІНГОВОЇ ГРУПИ МОЖУТЬ БУТИ 
ПРЕДСТАВНИКИ 3-5 МІНІСТЕРСТВ/
ВІДОМСТВ РІЗНИХ СФЕР ЕКОНОМІКИ
ТЕТЯНА ШЕРМАН,  
КЕРІВНИЦЯ ДЕПАРТАМЕНТУ  
ПО РОБОТІ З ЗОВНІШНІМ РИНКОМ 
АКАДЕМІЇ ДТЕК

Результати проєкту за 2018–2019 рр.:

УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ
3500

ЗАХІД
141

ДЕРЖАВНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ УСТАНОВ 
28

Індекс NPS*1

94 %
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ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД» 
І ГС «ОСВІТОРІЯ»:  
ILEARN – НАВЧАЛЬНА ГЕЙМІФІКОВАНА 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

ПРО КОМПАНІЮ

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» — 
лідер українського ринку безалкогольних напоїв, 
що входить до Coca-Cola HBC Group, провідного 
ботлера продукції The Coca-Cola Company з об’є-
мом продажу понад 2 мільярди умовних упаковок 
продукції. Компанія працює у 28 країнах світу та 
обслуговує приблизно 595 млн споживачів. Coca-
Cola HBC пропонує широкий вибір безалкоголь-
них напоїв у різних категоріях: солодкі газовані 
напої, соки, вода, спортивні та енергетичні напої, 
чай та кава. Компанія дотримується принципів 
сталого розвитку з метою створення цінностей 
для свого бізнесу і для суспільства. Ця політика 
передбачає задоволення потреб споживачів 
у виборі безалкогольних напоїв, заохочення 
відкритих робочих стосунків, ведення бізнесу в 
умовах дбайливого ставлення до навколишнього 
середовища та здійснення вагомих внесків у соці-
ально-економічний розвиток місцевих громад. 

Веб-сайт компанії:  
https://ua.coca-colahellenic.com/ua/

ГС «Освіторія» – це громадська спілка, що змі-
нює і розвиває освіту в Україні. Формує спіль-
ноту прогресивних освітян, надихає вчителів 
і допомагає їм розвиватися та надає доступ до 
якісної та сучасної освіти вихованцям інтернатів. 
Серед ініціатив спілки: Новопечерська школа – 
сучасна українська школа, що стала прикладом 
для реформування системи середньої освіти 
в Україні, освітні програми «Перша професія» 
та iLearn, тренінговий центр та онлайн платфор-
ма для освітян і всеукраїнська премія для вчи-

телів Global Teacher Prize Ukraine. Місія спілки – 
підняти українську освіту на міжнародний рівень 
та створити можливості для навчання дітей за 
передовими міжнародними стандартами. 

Веб-сайт організації: http://osvitoria.org/

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

В Україні щороку близько 300 000 абітурієнтів 
складають ЗНО (Зовнішнє Незалежне Оцінюван-
ня), за результатами якого вступають до вищих 
навчальних закладів. Дослідження результатів 
ЗНО аналітичним центром CEDOS 2016 року 
показали пряму залежність результатів учнів від 
їх соціального та матеріального статусу:

• лише 10% випускників інтернатів складають ЗНО на 
достатньо високому рівні;

• лише 3,5% випускників з сільської місцевості 
складають ЗНО на високому рівні;

• близько 20% випускників з сільської місцевості не 
склали ЗНО, а 38% не вступили до ВНЗ

Ця проблема визнана актуальною на рівні Міністер-
ства освіти і науки України. 

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

З 2015 року спільно з ГС «Освіторія» 
компанія реалізовує Програму роз-
витку молоді. Це комплексна про-
грама підтримки дітей зі шкіл-інтер-
натів, яка заохочує випускників до 
навчання, допомагає підготуватися 
до ЗНО, обрати майбутню професію, 
вступити у ВНЗ та повірити у себе. 
За п’ять років програма виросла 
від локального до всеукраїнського 
масштабу, та у 2019 навчальному 

році охоплює 19 шкіл-інтернатів у 
10 областях України.

Програма включає проведення 
мотиваційних тренінгів, профорієн-
тацію та тестування за всесвітньо-
відомим тестом з профорієнтації 
«Magellano університет», кон-
сультації досвідченого психолога 
за результатами тесту, системну 
підготовку до ЗНО на платформі 
iLearn, яка є основним елементом 
програми.

iLearn – це безкоштовна гейміфіко-
вана платформа, створена ГС «Осві-
торія», що містить безкоштовні 
онлайн курси, тести та вебінари для 
всіх, хто бажає навчатися та успішно 
скласти ЗНО. 

З 2017 року компанія Кока-Ко-
ла є партнером iLearn та спільно 
з ГС «Освіторія» фінансує ство-
рення нових курсів, організацію 
вебінарів та гейміфікацію на плат-
формі.

Платформа ilearn містить 
безкоштовні онлайн 
курси та вебінари 
з найбільш популярних 
предметів
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Проєкт вирішує проблему нерівності у доступі 
до якісної освіти. Адже під час складання ЗНО 
всі учні рівні, а під час підготовки ні.  

Платформа iLearn містить безкоштовні онлайн 
курси та вебінари з найбільш популярних пред-
метів:

• української мови і літератури, 

• математики, 

• історії України, 

• англійської мови, 

• біології.

До підготовки навчальних матеріалів залучені 
одні з найкращих педагогів України – професіо-
нали з досвідом онлайн-підготовки до ЗНО, чиї 
учні отримували результати 195+ балів.

Інноваційний компонент:

У 2018 році компанія Кока-Кола та ГС «Освіто-
рія» впровадили гейміфікацію в навчання на 
платформі ILearn, яка є одним із ключових трен-
дів в сучасній освіті. Це дозволило ще більше 
мотивувати випускників брати участь у вебіна-
рах та навчатися самостійно на онлайн курсах, 
а також винагороджувати найбільш активних 
учасників. 

Реєструючись на платформі iLearn учень обирає 
собі героя, далі за перегляд вебінарів, вирішення 
тестів і завдань він отримує монетки «вчибакси», 
за які може апгрейдити цих героїв «купуючи» їм 
новий одяг, аксесуари тощо. Таким чином, учас-
ники залучаються у цікавий навчальний процес, 
адже все відбувається у формі комп›ютерної гри.

Під час розробки контенту для онлайн курсів 
застосовуються інноваційні підходи для ство-
рення максимально якісного продукту. Це micro-
learning, мнемоніка (асоціації для найлегшого 
запам’ятовування матеріалу), методологія зміша-
ного навчання. 

Таким чином, платформа iLearn є комплексним та 
ефективним інструментом з підготовки до ЗНО, 
що доступна кожній дитині. 

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

iLearn 2018–2019 в цифрах:

• 5 комплексних онлайн курсів, що відповідають 
програмі ЗНО

• 60 вебінарів від найкращих вчителів країни

• 182 відео-уроків 

• 320 тестових завдань

Реєструючись на платформі 
iLearn учень обирає собі 
героя, далі за перегляд 
вебінарів, вирішення тестів 
і завдань він отримує монетки 
«вчибакси», за які може 
апгрейдити цих героїв, 
«купуючи» їм новий одяг, 
аксесуари тощо

Завдяки запуску гейміфікації на платфор-
мі ilearn кількість учасників збільшилась у 
4 рази. На сьогоднішній день перевагами 
платформи скористались понад 29 000 учнів, 
серед яких і абітурієнти, які живуть на непід-
контрольних Україні територіях, але хочуть 
вступати до українських вишів. 

Сотні абітурієнтів з різних куточків країни, 
зокрема з інтернатів та сільських шкіл відзна-
чили, що завдяки платформі iLearn їм вдалося 
якісно підготуватися до ЗНО та скласти його 
на високому рівні. 

За результатами минулого року 88% учасни-
ків Програми розвитку молоді, які навчались 
на платформі ilearn вступили у ВНЗ.

Таким чином підтримуючи та розвиваючи про-
єкт, ми щороку зменшуємо показник нерівно-
сті доступу до якісної освіти. 

Ми прагнемо, щоб усі діти в Україні мали 
можливість вступити саме до тих ВНЗ, про 
які мріють, незалежно від місця проживання, 
навчального закладу, чи соціального статусу. 
Ми переконані, що доступ до освіти має бути 
рівним для всіх. 

У 2018 році компанія 
Кока-Кола та 

ГС «Освіторія» 
впровадили гейміфікацію 
в навчання на платформі 

ILearn, яка є одним із 
ключових трендів в 

сучасній освіті
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ТОВ «ЕРАМ СИСТЕМЗ»:  
РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЕKIDS 
НА ЗОВНІШНЮ АУДИТОРІЮ  
(в т.ч. діти з сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах): навчання та моніторинг знань 
з програмування на всеукраїнському рівні

ПРО КОМПАНІЮ

ЕРАМ Україна – українське представництво про-
відного світового постачальника послуг з 
розробки цифорових платформ та програмного 
забезпечення. Експерти EPAM працюють в більш 
ніж 25 країнах світу. EPAM включено в список 
Fortune «100 найбільш швидкозростаючих ком-
паній». Кількість інженерів, з якими співпрацює 
EPAM – понад 7500 осіб в офісах у Київі, Львові, 
Харкові, Винниці та Дніпрі. 

www.epam.com

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Щороку попит на технічних спеціаліс-
тів зростає і в Україні, і в світі. IT інду-
стрія демонструє ріст у 20–25% і це вимагає 
інвестицій у майбутнє покоління уже зараз. 
При цьому в Україні так само незадоволений 
попит і на профорієнтаційні програми для 
школярів.  

Проблемні ситуації та напрями вирішення:

1. Проблема адаптації до цифрового 
світу. Сучасні зміни вимагають 
володіння новими інструментами. 
Щоб бути ефективним, щоб ставати 
професіоналами, у багатьох галузях 
потрібне знання програмування.

2. Доступ до якісної освіти. На жаль, не у всіх 
дітей є можливість пройти навчання або хоча 
б познайомитися побіжно із суттю сучасних 
професій.

3. Проблема оцінювання навчання 
програмуванню у дітей. В Україні існують 
декілька ініціатив, які безкоштовно навчають 
дитячого програмування. Але як ми можемо 
оцінити їх ефективність?

МИ РОЗПОЧАЛИ ІНВЕСТИЦІЇ У ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКОЛЯ-
РІВ МОЛОДШИХ, СЕРЕДНІХ ТА СТАРШИХ КЛАСІВ З ПРОГРАМИ ЕKIDS У 
2015 РОЦІ. ВОНА БУЛА ЗОСЕРЕДЖЕНА НА ДІТЯХ ІНЖЕНЕРІВ, З ЯКИМИ 
СПІВПРАЦЮЄ EPAM UKRAINE. ВОДНОЧАС МИ РОЗУМІЛИ, ЩО ОХОЧИХ 
ДІТЕЙ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРОФЕСІЯМИ В ІТ ТА  ПРОЙТИ НАВЧАННЯ 
ПРОГРАМУВАННЮ НАБАГО БІЛЬШЕ. ПОЧИНАЮЧИ З СЕРЕДИНИ 2018 
РОКУ, МИ ВИРІШИЛИ РОЗШИРИТИ НАШУ СОЦІАЛЬНУ ІНІЦІАТИВУ. МИ 
ЗНАЄМО ПРО ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ДІТЕЙ З СІМЕЙ, ЩО ОПИНИ-
ЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, ДІТЕЙ З ІНТЕРНАТІВ ТА 
ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ. ТОМУ МИ СТВОРИЛИ ДЛЯ НИХ ОСВІТНІ ДОДАТ-
КОВІ МОЖЛИВОСТІ. І КОЛИ У ФІНАЛІ ПРОЄКТУ МИ ПОБАЧИЛИ ЇХ ОЧІ, 
ПОВНІ ДИТЯЧОЇ РАДОСТІ, ЗАХВАТУ, ГОРДІ ОБЛИЧЧЯ ВОЛОНТЕРІВ, МИ 
ЗРОЗУМІЛИ – ГОЛОВНІ ЦІЛІ ПРОЄКТУ ДОСЯГНУТО
АЗІЗА ХАМІДОВА,  
КСВ-ЕКСПЕРТКА ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

1. Проблема адаптації до цифро-
вого світу. Через ігровий формат 
eKids діти знайомляться з програ-
муванням та його можливостями, 
опановують навички, які зможуть 
використовувати у своїй май-
бутній професїї. І не обов’язково 
програміста. 

Суть проєкту еKids. Волонте-
ри-програмісти EPAM навчають 
школярів основам програмуван-
ня за допомогою мови Scratch. 
Традиційно дітлахи навчаються 
створювати мультики, ігри та 
інформаційні проєкти на одну 
з тем Цілей сталого розвитку 
суспільства. Кожна хвиля триває 
близько 2,5 місяці у Києві, Львові, 
Харкові, Вінниці, Дніпрі. Наразі 
загальна кількість дітей, що бе-
руть участь кожної хвилі – близь-

ко 350 осіб, тренерів-волонте-
рів – 110 осіб.

2. Доступ до якісної освіти. З сере-
дини 2018 року проєкт еKids вий-
шов за межі компанії та відкрив 
двері для навчання дітям із сімей 
у складних життєвих обставинах. 
Партнером виступив Благодійний 
Фонд «Карітас». 

Додатково на базі станції EPAM у 
місті професій KidsWill ми за-
пустили безкоштовні профорієн-
таційні екскурсії для подопічних 
Фонда «Карітас» – дітей з фізич-
ною або ментальною інвалідністю, 
дітей вимушених переселенців, 
дітей позбавлених батьківською 
опіки. 

З 2018 року корпоративна ініціати-
ва – проєкт еKids розширив свою 
дію на зовнішню аудиторію.

Завдяки безкоштовним профорієн-
таційним екскурсіям та масштабу-
ванню програми еKids, ми змогли 
охопити більшу аудиторію дітей, 
в тому числі тих, хто опинилися в 
складних життєвих обставинах. 
Наші результати за 2018–2019 р: 

• 22 000+ дітей познайомились з 
програмуванням на базі станціїї 
ЕРАМ у місті професій KidsWill

• 540+ дітей з сімей у складних 
життевих обставинах, діти з 
фізичною та ментальною інва-
лідністю відвідали безкоштовні 
профорієтаційні екскурсії до 
міста міста професій Kidswill, 
зокрема станцію EPAM, у парт-
нерстві з БФ «Карітас» 

• 48 дітей пройшли безкоштовні 
курси з програмування еKids у 
Києві, Львові, Вінниці та Дніпрі. 
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3. Проблема оцінювання. У 2019 році EPAM 
Ukraine та Фонд BrainBasket ініціювали 
всеукраїнський конкурс з дитячого про-
грамування – «Володарі Scratch» з метою 
визначення рівня знань у дітей. Цей проєкт 
підтримали – Мережі Глобального договору 
ООН та Агрохолдинг  Астарта,  Code Club 
Ukraine, Logika School, iTalent. Конкурс надав 
можливість оцінити якісні показники воло-
діння знаннями, які школярі отримують на 
різноманітних курсах, подібних до еKids.

Ресурси:

Гроші: Сума близько 76 тис грн. включає ви-
трати на організацію безкоштовних екскурсій 
у KidsWill (в тому числі ланчі для дітей, що 
приїхали на екскурсію); призи фіналістам Все-
українського конкурсу; сувенірна продукція; 
смаколики на випускному еKids для зовнішніх 
дітей.

Години волонтерів еKids: 370 волонтерських 
годин за перше півріччя 2019 року. 

Партнерські ресурси:  

• KidsWill - безкоштовний час на проведення 
екскурсій, робота аніматорів; 

• БФ «Карітас»– організаційні витрати на 
збір груп дітей для eKids та для екскурсій у 
KidsWill, автобусні перевезення дітей; 

• Фонд BrainBasket – організаційні витрати 
часу та експертизи на формування механіки 
конкурсу, організація оцінювання, робота PR 
фахівця; 

• Астарта, партнер Всеукраїнського конкурсу 
«Володарі Scratch» – приміщення для фіналь-
ної частини, призи для спеціальної номінації 
«Агро очами дітей», смаколики.

МИ НЕ ОЧІКУВАЛИ ТАКОЇ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАЯВОК НА 
КОНКУРС – 281 ПРОЄКТ (ПОНАД 1000 ДІТЕЙ) З 92 НАСЕ-
ЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ, У ТОМУ ЧИСЛІ З МАЛЕНЬКИХ 
МІСТЕЧОК ТА СІЛ. I ЦЕ СТАЛО ДЛЯ НАС ВИКЛИКОМ – ОЦІНИ-
ТИ ВСІ ПРОЄКТИ ТА ВЧАСНО НАДАТИ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК, 
ВИЗНАЧИТИ 27 КОМАНД-ФІНАЛІСТІВ. КОЖЕН КОНКУРСНИЙ 
ПРОЄКТ БУВ ОЦІНЕНИЙ ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ЧЛЕНАМИ 
ЖЮРІ «СЛІПИМ» МЕТОДОМ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАКСИ-
МАЛЬНОЇ ОБ’ЄКТИВНОСТІ. ЦЕ ЗАВДАННЯ ВЗЯЛИ НА СЕБЕ 
ІНЖЕНЕРИ-ВОЛОНТЕРИ З EPAM ЕKIDS
ІЛЛЯ ОНИЩЕНКО,  
ДИРЕКТОР З ПРОГРАМ ФОНДУ «BRAINBASKET»

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО 
РІШЕННЯ.

Соціальний ефект

• Діти набули навичок самостійно 
працювати – створювати кліпи, 
мультики, ігри за допомогою мов 
програмування Scratch, Phyton, 
HTML, etc. Ці знання вони можуть 
використовувати у навчанні та 
дозвіллі. 

• В межах проведення конкурсу 
були піднято багато важливих 
соціальних тем – зокрема, за-
безпечення миру, популяризація 
здорового способу життя серед 
підлітків та формування концепції 
майбутнього освіти. Аналіз рі-
шень, які представили юні учасни-
ки, дозволяє визначити найбільш 
актуальні питання для школярів, 
а також розробити підходи до 
їх вирішення та інформаційної 
підтримки.

• Отримання більшого соціального 
ефекту спільно з надійними парт-
нерами – фондами та представни-
ками бізнесу.

Бізнес ефект

1. Формування середовища адаптив-
них до інформаційного світу дітей, 
які розуміють сутність IT продуктів 
та володіють навичками їх викори-
стання. 

2. Профорієнтація майбутнього 
покоління та розвиток IT-освіти 
загалом.

3. Зростання рівня лояльності про-
грамістів до компанії та її проєк-
тів з соціальної відповідальності 
посилює вплив на формування 
бренду роботодавця. 

4. Створення волонтерського руху, 
що об’єднує колег та є підґрунтям 
для гордості й  довіри. Це по-
кращує умови для продуктивної 
взаємодії представників різних 
підрозділів компанії. 

5. Формування партнерських відно-
син з суспільним сектором – не-
урядовими організаціями, фонда-
ми. Формування репутації компанії 
як відповідального учасника стій-
кого розвитку суспільства.
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МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ:  
КНИГА «МЕТАЛУРГІЙНА КУХНЯ»

ПРО КОМПАНІЮ

Метінвест – міжнародна вертикально 
інтегрована гірничо-металургійна група 
компаній. До структури групи входять 
видобувні й металургійні підприємства 
в Україні, Європі та США, а також мере-
жа продажів у всіх основних регіонах 
світу. Ми контролюємо весь виробничий 
ланцюжок – від видобутку руди та вугілля 
до виробництва напівфабрикатів і готової 
продукції.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Якісна освіта

До підготовки книги залучено кращих спеціа-
лістів та науковців гірничо-металургійної галузі 
України, видання отримало схвальні відгуки 
Інституту модернізації змісту освіти МОН України 
та професійного кола закордоном. 

Партнери

Український Центр Сталевого Будівництва, 
Інститут модернізації змісту освіти МОН України, 
НАН України.

РІШЕННЯ

Нас оточують дивовижні технології, інновації, ін-
тернет... Проте всього цього не було би, якби не 
сталь, без якої не вдалося би, приміром, зібрати 
перший персональний комп’ютер. Сталь – це 
ідеальний матеріал, який змінює світ.

«Металургійна Кухня» – це сучасне, пізнавальне, 
інтерактивне видання про складні процеси про-
сто та яскраво: весь процес видобутку руди та 
виробництва сталі порівнюється із приготуван-
ням їжі – тим, що близько і зрозуміло кожному.

Проєкт має на меті ознайомити з гірничою спра-
вою, технологією виготовлення металу і його 
«цивілізаційними заслугами» й зацікавити цією 
справою молодь та широку громадськість. Ця 
книга розрахована як на підлітків, так і на їхніх 
батьків. В Україні ще не було видання, яке би 
доступною мовою описувало складні процеси 
металургії. 

Підсилює ефект від прочитання і доповнена 
реальність, яку використано у книзі. 

Для цього потрібно завантажити мобільний 
додаток, навести камеру на картинки з від-
повідними позначками та насолоджуватися 
гігантськими кар›єрами, вогнедишними печа-
ми, об’єктами зі сталі в форматі відео та фото 
360 градусів. 

Перше знайомство широкого за-
галу із книгою відбулося в рамках 
проведення проекційної виставки 
мистецтва виробництва сталі у Києві 
у травні цього року. ART OF STEEL 
відвідало понад 3 000 жителів міста, 
які отримали у подарунок понад 
2 000 книг.

Проєкт уже пройшов рецензування 
Міністерства освіти та науки України – 
отримано гриф «схвалено для викори-
стання в загальноосвітніх навчальних 

закладах». Це дозволить популяризу-
вати книгу через мережу навчальних 
бібліотек України. Понад 40 000 учнів 
старших класів та студентів профіль-
них вишів України отримають безкош-
товний доступ до нових знань. 

Соціальна користь від проєкту 
полягає у тому, щоб привернути 
увагу молодої аудиторії до професії, 
популяризувати гірничо-металургій-
ну справу серед широкої аудиторії 
та упередити відтік кадрів закордон. 

Підсилює ефект 
від прочитання 
і доповнена 
реальність, яку 
використано у книзі
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НОВА ПОШТА:  
КРУТО НОВА ПОШТА – ЦЕ ПРОЄКТ, 
ЩО ПОЄДНУЄ КАР’ЄРУ, РОЗВИТОК, УСПІХ, 
ТАЛАНТИ І ОСВІТУ

ПРО КОМПАНІЮ

«Нова Пошта» – лідер логістичного 
ринку, який забезпечує легку достав-
ку кожному клієнту – до відділення, 
поштомату, за адресою – і дозволяє 
тисячам людей створювати і розвивати бізнес 
не лише в Україні, а й за кордоном. Мережа 
компанії налічує майже 4800 відділень по всій 
Україні, а кількість відправлень тільки за 2018 рік 
перевищила 174 млн. Також компанія має свої 
представництва у Молдові та Грузії. Разом з тим, 
«Нова Пошта» – один з найбільших в Україні 
роботодавців, наразі в компанії працює більше 
28 000 осіб. Місія компанії – легкість доставки 
для життя і бізнесу. Для цього команда «Нова 
Пошта» впроваджує нові продукти і сервіси, орі-
єнтуючись на міжнародні стандарти і найкращий 
світовий досвід. 

Веб-сайт компанії: https://novaposhta.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

«Нова Пошта» – велика і динамічна компанія, яка 
щодня зіштовхується із питанням пошуку і під-
бору персоналу найрізноманітніших напрямів 
та рівнів. І тут компанія взаємодіє перш за все 
із молоддю та студентами (адже середній вік 
працівників у компанії складає 27 років). Тож 
компанія усвідомлює реальний стан речей на 
ринку праці України.

Очевидним і кричущим питанням тут постає 
нестача для молоді сучасних знань, практичної 
освіти, взаємодії із динамічними компаніями, а 

також можливостей для розвитку саме базових 
навичок, soft skills. Саме тому дедалі загострю-
ється необхідність підготовки спеціалістів, що 
готові адаптуватися до сучасних умов праці та 

ВЕСЬ ПРОЄКТ ОСНОВНИМ СВОЇМ ЗАВДАННЯМ БАЧИТЬ 
СТВОРЕННЯ РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДІ 
І СТУДЕНТІВ В ПЕРШУ ЧЕРГУ. ТОМУ В КОМПАНІЇ І ВИНИ-
КЛА ІДЕЯ ТАКОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЄКТУ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТІВ: НЕ ЛИШЕ РОЗПОВІСТИ ПРО БІЗНЕС ТА УСПІШНИЙ 
СТАРТ КАР’ЄРИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ, 
НАДАТИ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ І ЗНАННЯ ЗАВДЯКИ ТРЕ-
НІНГАМ (МИ ЧІТКО УСВІДОМЛЮЄМО, ЩО ТАК ЗВАНІ SOFT 
SKILLS НЕАБИЯК ДОПОМАГАЮТЬ ЯК У ПОБУДОВІ КАР’ЄРИ, 
ТАК І У БУДЕННОМУ ЖИТТІ). РАЗОМ З ТИМ МИ ВИРІ-
ШИЛИ НАОЧНО ПОКАЗАТИ ЯК ПРАЦЮЮТЬ ІННОВАЦІЙНІ 
ДИНАМІЧНІ КОМПАНІЇ І ТУТ ЖЕ НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ 
СТАТИ ЧАСТИНОЮ НАШОГО БІЗНЕСУ ЗАВДЯКИ РОБОТІ, 
СТАЖУВАННЮ І ПРАКТИЦІ.
МИ ЩИРО РАДІ, ЩО В УКРАЇНІ ІСНУЮТЬ ТАКІ ПЕРСПЕК-
ТИВИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, І ТІШИМОСЯ, ЩО САМЕ 
НОВІЙ ПОШТІ ВДАЄТЬСЯ ЇХ РЕАЛІЗОВУВАТИ
ЛІЛІЯ ЗАГРЕБЕЛЬНА,  
ДИРЕКТОРКА З ІМІДЖЕВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

викликів нинішнього суспільства. 
Надання таких можливостей і лягли в 
основну проєкту КРУТО Нова Пошта.

У ході його розробки та реалізації 
були залучені різні підрозділи компа-
нії: департамент навчання та розвит-
ку, HR-департамент, департаменти 
по роботі з нерухомістю та розвитку 
мережі поштамтів. Організаційно 
об’єднує ці напрями і керує проєктом 
Дирекція з іміджевих і соціальних 
проєктів.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Компанія Нова Пошта підійшла до 
вирішення проблемної ситуації 
комплексно. Враховуючи структуру 
бізнесу та можливості компанії, було 
ініційовано залучити усі внутрішні 
ресурси і можливості, які б макси-
мально сприяли розвитку молоді.

• створення для студентів провід-
них закладів вищої освіти Укра-
їни тренінгової програми із soft 
skills, яку розробили тренери 
компанії, базуючись на потребах 
і вимогах сучасного ринку праці 
та аспектах, які застосовують для 
навчання в тому числі і співробіт-
ників «Нова Пошта». До програми 
увійшли зокрема такі напрямки: 
комунікація, вміння презентувати 
себе, тайм-менеджмент, вирішен-
ня конфліктів, планування і органі-
зація, leadership та ін.

• надання можливостей побачити 
і відчути як працює бізнес через 
проходження практики і стажу-
вання в компанії: у відділеннях, 
терміналах, офісі підтримки. 
Крім того, для студентів відкрита 
можливість для старту кар’єри 
та швидкого зростання завдяки 
роботі у відділеннях та терміналах 
із гнучким графіком роботи.

• розвиток інфраструктури уні-
верситетів завдяки відкриттю 
студентських відділень та вста-
новленню поштоматів на території 
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вищих навчальних закладів із можливістю 
передачі частини прибутку від їх роботи на 
громадські потреби вузу.

Попередня розробка проєкту тривала близько 
двох місяців, після чого було встановлено перші 
контакти з навчальними закладами. За рік компа-
нія вже вдруге запускає набір молоді та студен-
тів на тренінговий проєкт і успішно відкриває 
поштомати та відділення у закладах вищої освіти. 
Кошторис проєкту складається по факту із оп-
лати праці тренерів компанії і витрат на ремонти 
приміщень під відділення. Його реалізацією окрім 
Дирекції з іміджевих і соціальних проєктів, займа-
лися ще ряд співробітників компанії

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Завдяки проєкту вузи, студенти і бізнес на неве-
личкий крок стали ближчими один до одного.

Для студентів це стало реальною можливістю 

отримати практичні знання та досвід, не ви-
ходячи з університету, дізнатися про роботу 
великих компаній і бізнесу зсередини. Для 
компанії – можливість відчути потреби і по-
гляди молодого покоління – як споживача, так 
і потенційного співробітника компанії та вста-
новити контакт для подальшої взаємодії.

У результаті про компанію заговорили у колах 
студентської молоді як про відповідального ро-
ботодавця і сучасну динамічну структуру. З усіх 
студентів, які стали випускниками тренінгової 
програми – 93% подали заявку на проходження 
практики в компанії.

Якби не проєкт компанія б продовжила своє 
існування дистанційно від аудиторії, яка не 
лише є ключовою для неї, а й яка потребує 
подібних зрушень. Такий взаємний обмін до-
свідом і поглядам між молоддю і бізнесом став 
генератором і драйвером для втілення нових 
ідей і розвитку обох. 

За перші 12 місяців проєкту  
(вересень 2018 – вересень 2019 року) 
вдалося:

• охопити аудиторію 4 великих міст 
(Київ, Тернопіль, Рівне, Одеса)

• та залучити 5 ВНЗ (КНУ ім.Т.Шев-
ченка, КНЕУ ім.В.Гетьмана, Одесь-
ка Національна академія зв’язку 
ім. О.С.Попова, Тернопільський 
технічний університет ім. І.Пулюя, 
та Національний університет вод-
ного господарства та природоко-
ристування)

• щотижня бачити захоплені очі 
понад 100 крутих студентів на 
тренінгах

• та чути натхненні відгуки 14 трене-
рів Нова Пошта

• які провели 90 занять та 270 го-
дин тренінгів

• запланувати новий сезон проєк-
ту, який стартує з кінця вересня 
2019 року та домовитись про 
співпрацю із новими вузами 
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, За-
порізький національний універ-
ситет, Полтавський університет 
економіки і торгівлі)

Головний урок, вивчений у ході 
проєкту: тісний контакт і взаємодія 
студентів і бізнесу – є важливою і не-
обхідною передумовою для розвитку 
обох.

МОЛОДЬ Є ОСНОВНОЮ ЧАСТИНОЮ 
СПІВРОБІТНИКІВ КОМПАНІЇ «НОВА 
ПОШТА», А СТУДЕНТИ – НАЙАКТИВ-
НІШИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ПОСЛУГ 
КОМПАНІЇ. ТОМУ ДЛЯ «НОВОЇ 
ПОШТИ» Є ВАЖЛИВОЮ І ПРИНЦИПО-
ВОЮ СПРАВОЮ ТУРБОТА ПРО МОЛО-
ДЕ ПОКОЛІННЯ. ПРОЄКТ КРУТО – ЦЕ 
ШИРОКЕ КОЛО МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДІ, ТА ГОЛОВ-
НЕ – ЦЕ НАГОДА ЗРОЗУМІТИ, ЩО 
ПОТРІБНО ДЛЯ ПОБУДОВИ КРУТОЇ В 
УСІХ ЗНАЧЕННЯХ КАР’ЄРИ, НЕЗАЛЕЖ-
НО ВІД НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛІЛІЯ ЗАГРЕБЕЛЬНА,  
ДИРЕКТОРКА З ІМІДЖЕВИХ 
І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ
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ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 
(ПУМБ):  
КАР’ЄРА МОЛОДІ В УКРАЇНІ:  
У ВИКЛИКАХ – МОЖЛИВОСТІ

ПРО КОМПАНІЮ

ПУМБ – це великий надійний приватний банк, 
який вже більше 28 років працює на українсько-
му фінансовому ринку. ПУМБ веде бізнес відпо-
відально, інвестуючи частину прибутку не тільки 
в розвиток бізнесу, підвищення якості продуктів 
та послуг, покращення клієнтського досвіду, 
але й навчання персоналу, розвиток бізнес-се-
редовища, підвищення фінансової грамотності 
населення. 

Детальніше про сталий розвиток  
на https://about.pumb.ua/growth.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

В українських школах практично відсутня 
профорієнтаційна робота. Учні не мають знання 
про сучасні професії на ринку праці, не во-
лодіють особливостями різних професій, не 
розуміють, які свої здібності та навички потріб-
но розвивати. Тому часто обирають майбутню 
професію та ЗВО для навчання несвідомо – за 
уявною престижністю, рекомендацією знайо-
мих, вимогами батьків тощо. 

Як результат, лише 10% населення України лю-
бить свою роботу (за результатами дослідження 
Інституту Геллапа), а майже 52% молоді працю-
ють не за фахом (дані Держстату). Також велика 
кількість молоді не хоче працювати в рідній краї-
ні, сподіваючись на кращі можливості розвитку й 
долю за кордоном. Серед усіх бажаючих виїхати 
за кордон на постійне місце проживання молодь 
складає близько 55%.

Несвідомий вибір професії впливає на діяль-
ність будь-якої компанії. Працювати приходять 
молоді люди, які не розуміють, чого прагнуть. 
Не замислюються, як планують самовдоско-
налюватись самі та розвивати свою компанію, 
отже не залучаються активно до її діяльності. 
Вони ходять на небажану роботу, не відчувають 
себе реалізованими та щасливими. Проте тільки 
щаслива людина здатна створювати щось вар-
тісне.

В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ДІТИ ЗАМИСЛЮЮТЬСЯ ЩОДО 
ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. КІЛЬКІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВЕЛИ-
ЧЕЗНА І ПЕРШ НІЖ ВИРІШИТИ, КИМ БУТИ, НЕОБХІДНО 
ВІДВЕРТО Й СВІДОМО ВІДПОВІСТИ САМОМУ СОБІ 
НА ПИТАННЯ: «ХТО Я Є НАСПРАВДІ?». ЦЕЙ ПРОЄКТ 
ДОПОМАГАЄ МОЛОДІ ЗРОЗУМІТИ СЕБЕ Й ВИЗНАЧИТИ 
МЕТУ, ПОВІРИТИ В СВОЇ СИЛИ Й РУХАТИСЯ ВПЕРЕД, БУТИ 
ЩАСЛИВИМ В ОБРАНІЙ ПРОФЕСІЇ
СЕРГІЙ ЧЕРНЕНКО,  
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПУМБ

У вирішення проблемної ситуа-
ції були залучені експерти різних 
підрозділів Головного офісу банку: 
правління ПУМБ, служби комуніка-
цій, служби інкасації, депозитарної 
діяльності, роздрібного та корпора-
тивного бізнесу, ризиків, HR, без-
пеки; регіональних центрів банку у 
5 містах – Києві, Запоріжжі, Львові, 
Харкові, Одесі; та команда Центру 
«Розвиток КСВ» – партнеру проєкту. 

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ 

Найважливішим періодом для само-
визначення підлітків є десятий клас, 
оскільки десятикласники вже мають 
обрати можливу майбутню профе-
сію та вищий навчальний заклад для 
навчання. Тож ми вирішили попра-
цювати саме з цією, самою чутливою 
аудиторією.

Разом з партнером запропонували 
школярам проєкт «Моя кар’єра в 
Україні», який складається з кількох 
етапів. Перший – конкурс есе, в яко-
му діти обирають можливу професію 
до душі, діляться своїм баченням 
перспектив самореалізації в обраній 
професії та можливого вкладу у роз-
виток країни. Завдяки підготовці есе 
діти розширюють свої знання щодо 
світу професій, аналізують нахили та 
здібності, улюблені справи, роблять 
висновки і планують своє майбутнє. 

Другий етап проєкту – 5 регіо-
нальних зустрічей у Києві, Харкові, 
Львові, Одесі, Запоріжжі з успіш-
ними людьми у своїй професії.  Під 
час неформального спілкування з 
успішними українцями – керівниками 
напрямків і цілих компаній – підліт-
ки-автори найкращих робіт бачать 
реальні перспективи розвитку та 
самореалізації в Україні. Діти чують 
історії злетів та падінь з перших 
уст. Набувають досвіду у подоланні 
перешкод та вірі в свої сили. Задають 
найболючіші для них питання про 
баланс роботи та особистого життя, 
пошуки себе та сімейне порозумін-

ня, лідерство та командну роботу. 
На цих зустрічах діти дізнаються про 
професії майбутнього, які будуть 
актуальні через 5 років. Змагаються 
у командних презентаціях, вчаться 
захищати свої погляди. 

Третій етап – створення мотиваційної 
презентації, в якій підлітки ділять-
ся враженнями від регіональної 
зустрічі, чим вона була корисна, які їх 
подальші кроки у побудові кар’єри. 
Зазначають, з ким з успішних людей 
в обраній професії вони б хотіли зу-
стрітись  на фіналі проєкту у Києві. 

31 травня 50 найбільш вмотивованих 
та активних підлітків регіональних 
етапів, за результатами підготовле-
них презентацій, стають учасниками 
Всеукраїнської конференції з плану-
вання кар’єри у Києві, де переймають 
досвід у топ-менеджерів великих 
українських компаній. А в День 
захисту дітей переможці проводять 
день з успішною людиною в обра-

ній сфері – керівником чи відомим 
експертом підприємства, міжнарод-
ної організації, державного органу 
влади.

Моя кар’єра в україні 2018

Я НЕ БОЮСЬ ПОМИЛОК: НЕВДАЧІ, ЗА 
ЯКІ Я ВДЯЧНИЙ. НЕВДАЧІ БУВАЮТЬ У 
КОЖНОГО, ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВАШОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО НИХ. ГОЛОВНЕ НЕ 
СКІЛЬКИ ТА ЯКІ ВИ ЗРОБИТЕ ПОМИЛКИ, 
А ЯКІ ЗАСВОЇТЕ УРОКИ. ВАЖЛИВА НЕ 
КІЛЬКІСТЬ ПАДІНЬ, А СКІЛЬКИ РАЗІВ ВИ 
ЗМОГЛИ ПІДНЯТИСЯ.
СЕРГІЙ ЧЕРНЕНКО, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
ПУМБ 
під час мотиваційної дискусії з підлітками 
напередодні Дня захисту дітей
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Олена Жиліч, віце-президент компанії 
Miratech, порадила ставитись до труднощів, 
як до можливостей, адже саме тоді можна 
побачити, що невдач не існує. Ведучий Першого 
Національного телеканалу Тімур Мірошниченко 
розповів, як серйозна помилка в ефірі зробила 
його улюбленцем усієї України. Євгеній 
Бондаренко, директор академії D.TEK, навчив 
учасників ставити цілі, які надихають діяти, та 
порадив невпинно працювати над собою та йти 
до чіткої мети.

1 червня 2018 року переможці конкурсу прове-
ли день у Міністерстві освіти і науки та Мініс-
терстві молоді та спорту України, в компаніях 
ПУМБ, 1+1, МАУ, D.TEK, відвідали з екскурсією 
Інститут серця, Projector, Національну поліцію 
України, зустрілися з директором видавництва 
«А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іваном Малковичем, пе-
рекладачем Віктором Морозовим, режисеркою 
Марисею Нікітюк та іншими успішними україн-
цями.

Якщо у 2016 році у проєкті «Моя кар’єра 
в Україні» брали участь 200 десятикласників, 
то в 2018 році учасників вже 1400, в тому числі 
з маленьких міст та селищ України. Як і рані-
ше підлітки не знають всього спектру нових 
професій. У 2018 році, як і у попередні роки, 
найпопулярнішими професіями залишаються: 
юрист, лікар, журналіст, психолог, вчитель.

Технології

Про хід конкурсу, його результати та основні події 
підлітки дізнавалися зі спеціального розділу на 
кар’єрному сайті Career Hub http://careerhub.in.ua. 
Також про проєкт розповідалось на сторінках со-
ціальної мережі Facebook CareerHubUkraine. Крім 
того, інформаційним партнером виступав журнал 
для школярів «Однокласник». Для зацікавлення 
молодіжної ауди торії був створений відеоролик 
про проєкт, в якому його учасники ділились до-
свідом пошуку себе.

Ресурси

В проєкті брали участь два партнери – банк 
ПУМБ та Центр «Розвиток КСВ». Всього команда 
проєкту складала близько 50 експертів. Проєкт 
тривав з грудня по травень – півроку. Це постій-
не спілкування з учасниками проєкту, оцінюван-
ня, листування, організація зустрічей, проведен-
ня заходів. Фінансові витрати на проєкт склали 
240 тис. грн.

Найбільші труднощі в реалізації цього проєк-
ту – це справедливе оцінювання 1400 дитячих 
есе, вибір найкращих, спілкування з учасниками 
проєкту щодо їх участі у 5 регіональних зустрі-
чах та фіналі у Києві. Найемоційніші та незабутні 
моменти – це спілкування з дітьми на заходах, де 
вони вчилися аналізувати і презентувати, ділити-
ся та відстоювати, мріяти та діяти.

1 червня 2018 року переможці 
конкурсу провели день у 
Міністерстві освіти і науки та 
Міністерстві молоді та спорту 
України, в компаніях ПУМБ, 1+1, 
МАУ, D.TEK, відвідали з екскурсією 
Інститут серця, Projector, 
Національну поліцію України

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ 

«Моя кар’єра в Україні 2018–2019» 
в цифрах:

• 1400 есе на тему майбутньої про-
фесії;

• підлітки з 23 областей України;

• Найбільшу кількість есе отримали 
від східного регіону – 487 творів 
(найактивнішими були учні з До-
нецької та Запорізької областей);

• 250 учасників регіональних кон-
ференцій у 5 містах;

• 30 надихаючих спікерів; 

• 50 переможців проєкту.

На прес-конференції в інформа-
гентстві «Укрінформ», присвяченій 
результатам проєкту «Моя кар’єра 
в Україні: погляд молоді», десяти-
класники-переможці розказали про 
свої враження від проєкту. 

За відгуками учасників, молоді цікаві 
профорієнтаційні ініціативи. Підлітки 
хочуть свідомо обирати майбутню 
професію. Подібні проєкти їх нади-
хають, дають можливість повірити 
у свої можливості й сили. Стейкхол-
дери банку також позитивно оцінили 
проєкт. Їм важлива небайдужість 
бізнесу та його залученість до вирі-
шення соціальних проблем. 

ДЛЯ МЕНЕ  УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ – 
ЦЕ ВЕЛИКИЙ КРОК НА ШЛЯХУ ДО 
ОМРІЯНОЇ ПРОФЕСІЇ, АДЖЕ МИ 
ЗМОГЛИ ЗАЗИРНУТИ ВСЕРЕДИНУ 
СПРАВИ, З ЯКОЮ ПЛАНУЄМО 
ПОВ’ЯЗАТИ ЖИТТЯ
СОФІЯ КОНДАУРОВА,  
МАЙБУТНЯ ТРЕНЕРКА 
З ТХЭКВОНДО

Я РАДИЙ ТОМУ, ЩО МЕНІ ДАВ ЦЕЙ ПРОЄКТ, АЛЕ ТРОХИ СУМНО, ЩО ТУТ 
ЛИШЕ 50 УЧНІВ, АДЖЕ ВСІ ШКОЛЯРІ УКРАЇНИ МАЮТЬ ОТРИМАТИ ТАКУ 
МОЖЛИВІСТЬ – ПОСПІЛКУВАТИСЯ ЗІ СПЕЦІАЛІСТОМ В ОБРАНІЙ ПРОФЕСІЇ. 
ДЯКУЮЧИ ПРОЄКТУ, Я ВПЕВНИВСЯ ЩЕ БІЛЬШЕ, ЩО ХОЧУ СТАТИ ХІРУРГОМ
МАРТИН КСИНІН,  
МАЙБУТНІЙ ХІРУРГ, ОДИН З ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОЄКТУ
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ІТ-ІНТЕГРАТОР: 
НАЦІОНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
З МОДЕЛЮВАННЯ «РОЗУМНИХ» ПРИСТРОЇВ  
STEAM HOUSE – 2019

ПРО КОМПАНІЮ

Найбільший розробник і постачальник IT-рі-
шень для корпоративного і державного секторів 
в Україні. Основні напрямки – мережева, інже-
нерна та базова ІТ-інфраструктура, інформацій-
на безпека, контакт-центри, системи управління 
і моніторингу. «ІТ-Інтегратор» – компанія №1 на 
ринку системної інтеграції за підсумками 2017 
та 2018 років в рейтингу авторитетного галузе-
вого видання «Сети и Бизнес».Кількість офісів: 
Головний офіс в Києві і представництва у 8 мі-
стах. Кількість працюючих: 312. Кількість депар-
таментів: 13.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Сучасні технології змінюють всі сфери життя 
людини. У світі вже стала помітною тенденція 
скорочення та автоматизації робочих місць. 
Паралельно утворюються нові професії, про-
фесії майбутнього чи так звані STEAM-професії. 
STEAM-це абревіатура для позначення науко-
во-технічних спеціальностей (science - наука, 
technology - технологія, engineering - інженерія, 
mathematics - математика, arts - мистецтво). Го-
туватися до того, щоб працювати в них, україн-
цям потрібно, починаючи зі шкільної лави. 
Основна проблема вітчизняної середньої осві-
ти, що вона не готова до цих змін та викликів. 
Останні кілька років галузь реформується, але 
темпи реформ не дуже вражають й до корін-
них змін в системі ще далеко. Ми вважаємо, що 
нова українська школа (НУШ) має працювати на 
принципово інших засадах, ніж її попередниця. 

Основою успішної, продуктивної та ефективної 
реформи середньої освіти має стати поширення, 
впровадження та розвиток в школах так званої 
STEAM-освіти.

Сучасна та просунута середня освіта в ідеалі 
повинна розвивати таланти учнів, стимулювати 
та заохочувати їх постійно розвиватися, навчати 
їх актуальним навичкам, які допоможуть молоді 
знайти себе у бурхливому сучасному світі. 

СУЧАСНА ШКІЛЬНА ОСВІТА МАЄ ШВИДКО АДАПТУВАТИ-
СЯ ДО ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ ТА НАДАВАТИ УЧНЯМ ТАКІ 
ЗНАННЯ І НАВИЧКИ, ЯКІ В МАЙБУТНЬОМУ ДОПОМОЖУТЬ 
ЇМ СТАТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМИ ФАХІВЦЯМИ. 
«IT-ІНТЕГРАТОР» – СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА КОМ-
ПАНІЯ, ТОМУ МИ ВИРІШИЛИ СПРИЯТИ ЦЬОМУ ПРОЦЕСУ. 
МИ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ТОМУ, ЩОБИ ШКОЛИ ВИПУСКАЛИ 
ГОТОВИХ ДО СУЧАСНИХ УМОВ РИНКУ ПРАЦІ УЧНІВ, 
ЯКІ ЗМОЖУТЬ СФОРМУВАТИ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
НАШОЇ ГАЛУЗІ
НАДІЯ ОМЕЛЬЧЕНКО,  
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТКА КОМПАНІЇ «IT-ІНТЕГРАТОР»

А задля цього закладам варто впро-
ваджувати STEAM-освіту і вико-
ристовувати сучасні STEAM-класи/
лабораторії. Запуск в школах таких 
лабораторій дозволить впроваджу-
вати сучасні навчальні методики, 
робити заняття комплексними, об’єд-
нувати в одному курсі природничі 
науки, технології, мистецтво і мате-
матику. 

В сучасних класах використовуються 
різні комплекти електроніки для уч-
нів. На їх базі діти можуть самостійно 
розробляти, збирати й програмувати 
різні пристрої, наприклад розумний 
будинок або клас, розумну теплицю 
або автоматичну метеостанцію. Учні 
також можуть опанувати й 3D-моде-
лювання – в кількох школах ця прак-
тика вже успішно впроваджується. 
Причому школам варто застосовува-
ти не тільки технологічне обладнан-
ня, а й сучасні методики навчання.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

В цих умовах й виникла ідея про-
вести Національні змагання для 
школярів з моделювання «розум-
них» пристроїв STEAM House. Цей 
захід покликаний сприяти розвит-
ку технологічної компетентності, 
дослідницьких та творчих навичок 
учнів, навичок проєктної діяльності, 
розвитку інтелектуального потенціа-
лу України. 

Метою проведення STEAM House є: 

• сприяння Новій українській школі 
у розвитку наукового спрямуван-
ня освіти;

• популяризація STEAM-освіти, 
виявлення і заохочення учнівської 
молоді до винахідницької, інже-
нерно-проєктної діяльності; 

• формування інноваційної освіт-
ньої платформи STEAM-House;

• кооперація стейкхолдерів навколо 
цієї платформи; 

• R&D рішень для системи освіти;

• допомога впровадженню сучасних 
освітніх та інформаційних техно-
логій, пошуку  відбору, підтримки 
талановитої учнівської молоді;

• сприяння розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу України.

Вперше конкурс відбувся минулого 
року. Учасники подали на нього 100 
проєктів ідей розумних пристроїв. 
Кількість публікацій та сюжетів про 
конкурс перевищила 100, а охоплен-
ня читачів в соціальних мережах 
склало понад 20 000. Ми залучили 
до його проведення 21 партнера. 
Зважаючи на успіх події, в цьому 
році організатори вирішили зробити 
проєкт щорічним, залучити до його 
проведення ще більше спонсорів та 
партнерів, запустити нові номінації, 
тим самим суттєво розширивши коло 
та кількість його учасників. Перемож-
ців в цьому році ми визначатимемо 
у трьох номінаціях - IoT (Інтернет 
речей), Smart gadgets (Розумні при-
строї) та Smart City (Розумне місто).

Крім того, було вирішено суттє-
во розширити рамки проєкту та 
зробити його постійним. Для цього 
організатори почали формування 
інноваційної освітньої платформи 
STEAM-House та ініціювали коопера-
цію стейкхолдерів середньої освіти 
навколо неї. Йдеться про таланови-
ту молодь віком від 12 до 17 років, 
кураторів проєктів (учителі, бать-
ки), керівництво шкіл, позашкільні 
навчальні заклади, державні органи 
управління освітою.

Для активізації стейкхолдерів до 
партнерів конкурсу ми залучили 
одну з найкращих освітніх ор-

НАШОЮ ЦІЛЛЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНКУРСУ МИНУЛОГО РОКУ БУЛО ПОКАЗАТИ, 
ЩО НАШІ ШКОЛИ МОЖУТЬ ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. 
А НАШІ ШКОЛЯРІ МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИ ГІДНІ Й ОРИГІНАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 
ПРИСТРОЇ. В ЦЬОМУ Ж РОЦІ МИ ЗРОЗУМІЛИ, ЩО  STEAM-HOUSE МАЄ ПЕРЕРОСТИ 
РАМКИ ПРОСТО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУ ПІДТРИМКИ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ ТА 
СТАТИ ІННОВАЦІЙНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПЛАТФОРМОЮ, ЯКА ЗМОЖЕ НА ПОСТІЙНІЙ 
ОСНОВІ СПРИЯТИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
НАДІЯ ОМЕЛЬЧЕНКО,  
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТКА КОМПАНІЇ «IT-ІНТЕГРАТОР»
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ганізацій, яка поєднує освітніх інноваторів 
та вчителів – Освіторія. Фінал та церемонія 
нагородження переможців конкурсі цього 
року відбудеться в нещодавно запущеному 
креативному освітньому просторі – Освіторія 
Хаб. ІТ-Інтегратор разом з нашими партнерами 
з Accord Group долучилися до відкриття цього 
крутого соціального проєкту та запустили на 
базі хабу сучасну шкільну STEAM-лабораторію 
з інтерактивними голографічними екранами, 
відео та фотостудією, 3D-принтерами. Усі 
охочі вчителі та освітяни матимуть можли-
вість ознайомитися та протестувати зазначене 
обладнання на майстер-класах, які проходити-
муть у хабі.

Організаторами цьогорічних змагань ста-
ли компанії ІТ-Інтегратор та Accord Group, 
Інститут модернізації змісту освіти Мініс-
терства освіти і науки України, Видавничий 
дім «Освіта»та Фонд «Освітні ініціативи». 
Комплектуючими учасників конкурсу забез-
печує технологічний партнер — MTI hi-tech 
Distribution. Головні партнери конкурсу — 
Cisco Networking Academy Ukraine, Kyiv Smart 
City, Microsoft Ukraine, ASBIS Ukraine, ERC 
Distribution.

В цьому році змагання проходило у три етапи: 

1) квітень-серпень
• Збір проєктів та їх оцінка членами комісії, 

відбір 17 фіналістів.

• Проведення навчальних курсів (онлайн та 
офлайн) для освітян щодо STEAM.

2) 8 листопада
• Оголошення 17 фіналістів і передача їм серти-

фікатів на комплектуючі та електроніку

• Конференція для ключових представників 
регіональних органів освіти 

• Воркшопи для учасників змагань

3) листопад – 20-те грудня
• Виготовлення фіналістами моделей «розум-

них» пристроїв.

• Презентація Проєктів фіналістів і вибір пере-
можців змагання у кожній номінації. 

• Обрання переможця спеціальної номінації 
вчителів-інноваторів.

Фіналістами змагань стали 17 учнів з 8 регіонів 
країни, які розробили 9 найцікавіших проєктів 
пристроїв. В тому числі, «автономний мобільний 
міні-агрокомплекс», «електророліки», «розумний 
снігоприбирач».

Ми як організатори та наші парт-
нери забезпечили фіналістів комп-
лектуючими для моделювання, їх 
проїзд та проживання в Києві під час 
півфіналу, фіналу та нагороджен-
ня, забезпечили учасників цінними 
призами, взяли на себе всі витрати 
на проведення фіналу та нагоро-
дження. Загальна сума наших та 
партнерських витрат на проведення 
конкурсу склала близько 500 тис. 
грн, що майже у два рази більше, ніж 
в минулому році.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Фінал STEAM House-19 відбудеться 
20 грудня в Києві в Освіторія Хаб. 
Ми очікуємо на значну увагу до події 
з боку ЗМІ.  

Нам вдалося:

• залучити талановиту молодь, 
фахівців, представників ЗМІ та 
громадськості до участі у змаган-
нях і реалізації проєктів учасни-
ків-фіналістів;

• посприяти популяризації 
STEAM-освіти та її впровадженню 
у наші школи. Завдяки залученню 
ЗМІ та лідерів думок до проведен-
ня конкурсу ми отримаємо понад 
100 публікацій та сюжетів про 
конкурс та необхідність просуван-
ня STEAM-освіти;

• сформувати інноваційну освітню 
платформу STEAM-House;

• запустити кооперацію стейкхолде-
рів навколо цієї платформи ;

• зробити системними R&D рішень 
для системи освіти;

• допомогти впровадженню сучас-
них освітніх та інформаційних 
технологій, пошуку  відбору, 
підтримці талановитої учнівської 
молоді. 
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LIFECELL:  
UPGRADE YOURSELF WITH LIFECELL 
комплексна програма тренінгів від експертів 
лайфселл для викладачів ЗВО

ПРО КОМПАНІЮ

lifecell – український діджитал-опе-
ратор, що надає справжню свободу 
спілкування. За допомогою доступного 
високошвидкісного мобільного Інтер-
нету lifecell відкриває сучасні можли-
вості мобільної комунікації для всіх 
категорій користувачів незалежно від 
віку чи знань технологій. 100% акцій 
оператора належать Turkcell — турецькому по-
стачальнику конвергентних телекомунікаційних 
і технологічних послуг. Станом на кінець другого 
кварталу 2019 року активна 3-місячна абонент-
ська база lifecell становила 6,8 млн користувачів.

Діджитал-оператор  lifecell пропонує тарифи 
та послуги, які є зручними та вигідними для ко-
ристувачів розумних пристроїв. До цифрового 
портфоліо сервісів і продуктів компанії також 
входить багатофункціональний месенджер BiP, 
музичний сервіс fizy, захищене хмарне схови-
ще lifebox, мобільний платіжний сервіс тощо. 
Діджитал-оператор реалізовує низку проєктів, 
спрямованих на розвиток «розумного міста», 
покращення безпеки громадян і запуск мереж 
IoT (Інтернету речей).

Компанія орієнтується на відповідальне ведення 
бізнесу, повністю дотримується вимог законо-
давства України, піклується про довкілля, інве-
стує в розвиток освіти, бере участь у багатьох 
CSR проєктах, підтримує людей з інвалідністю та 
сприяє розвитку спорту.

www.lifecell.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Стрімкий технологічний розвиток телекомуніка-
ційної сфери призвів до появи нових сфер знань 
та навичок, які критично необхідні для розвитку 
бізнесу та надання клієнтам сучасних інновацій-
них продуктів та рішень.

Компанія лайфселл відчула нестачу, а в деяких 
випадках взагалі відсутність, експертизи в ка-
тегорії унікальних спеціальностей, які виникли 
як результат технологічного розвитку галузі,  та 
нестачу кваліфікованих кадрів в сфері телекому-
нікацій.

Передумовами такої ситуації ми вважаємо де-
кілька факторів:

• Швидкими темпами почалася розбудова мо-
більної мережі нового покоління 3G, а згодом 
4G (LTE);

• Якість знань потенційних кандидатів, а саме 
студентів та молодих професіоналів, які про-
ходять співбесіди, не відповідають базовим 
вимогам компанії, нестаток кваліфікованих 
кадрів серед молодих професіоналів збільшу-
ється;

• Низький і не сучасний рівень осві-
ти. Технології, які застосовуються 
на телекомунікаційному ринку 
розвиваються більш швидкими 
темпами, ніж змінюється лекцій-
на програма ЗВО. Викладачі не 
мають можливості ознайомитись 
із сучасними технологіями та об-
ладнанням, відсутнє розуміння як 
застосовується теорія на практиці;

• Відсутність релевантного дер-
жавного замовлення в ЗВО на 
підготовку кваліфікованих кадрів, 
які базуються на реальних потре-
бах телекомунікаційного бізнесу, 
а саме прогнозування потреби в 
певних спеціальностях, які будуть 
необхідні через 5 років;

• Популяризація сфери IT сприяє 
відтоку яскравих представників 
інженерних професій в сферу IT;

• Проблема відтоку кваліфікованих 
кадрів та молодих спеціалістів 
закордон;

• Непривабливість галузі. Марке-
тингове дослідження 2019 року 
виявило факт несприйняття мо-
більного оператора як привабли-
ве місця працевлаштування;

• Зміна цінностей: незацікавленість 
студентів у професійному розвит-
ку, нові вимоги до роботодавців.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Програма стажування Jump into life 
лікувала симптоматику цих проблем, 
але не вирішувала їх глибинних при-
чин. Необхідно було робити випере-
джувальні кроки з метою мінімізації 
ризиків недоотримання професійних 
кадрів. 

Стало зрозумілим, що ми не можемо 
вирішити локальну проблему без 
системного підходу на рівні соціуму.

Саме таким рішенням став проєкт 
для викладачів під назвою «Upgrade 
yourself with lifecell», який вперше 
стартував у лютому 2015 року.

Рішення:  

Створити ряд тренінгових програм 
від експертів мобільного операто-
ра lifecell для викладачів технічних 
дисциплін ВНЗів, під час яких вони 
ознайомляться з особливостями 
функціонування телекомунікаційної 
компанії та отримають поглиблені 
теоретичні та практичні знання.

Ініціатором програми стала команда 
HR,  а першим стейкхолдером висту-
пила дирекція мобільної мережі. 

З  2017 року до ініціативи приєдна-
лись інші дирекції компанії.

Цілі проєкту Upgrade yourself with 
lifecell: 

• Підвищення професійної підготовки 
викладачів заради покращення рів-
ня теоретичної підготовки студентів;

• Залучення викладачів в якості 
амбасадорів lifecell як роботодав-
ця, який надає гідне місце праці 
молодим професіоналам;

• Популяризація професії «інженер» 
в Україні;

• Внесок компанії в систему сучас-
ної освіти в Україні, а саме підви-
щення якості сучасної освіти.

Етапи Реалізації: 

1. HR координатор проєкту визначив 
цільовий пілотний ЗВО, яким 
став Державний університет 
телекомунікацій, та здійснив 
запит щодо кількості викладачів, 
зацікавлених у програмі навчання 
на базі оператора мобільного 
зв’язку lifecell, та відправив запит 
на план лекцій.

2. Робоча група lifecell провела 
детальний аналіз плану лекцій. 
Група складалася з керівників 
технічних відділів, провідних 
експертів оператора lifecell та HR 
координатора проєкту.

3. Робоча група обрала 4 напрямки 
знань, які є актуальними для 

сучасного телекомунікаційного 
бізнесу, та які співпадали з 
частиною лекційної програми 
від університету. Також вона 
визначила структуру тренінгових 
програм та їх наповнення.

4. Структура та наповнення тренінгів 
були представлені стейкхолдерам 
для обговорення та погодження. 
Посилити тренінгову програму 
було вирішено тестовою лінією 
обладнання в лабораторії 
технічної дирекції, де згодом були 
проведені практичні лабораторні 
заняття з викладачами.

5. Протягом 2 місяців робоча 
група розробила 6 тренінгів на 
8 тренінгових днів та створила 
тестову лінію обладнання 
в лабораторії технічної 
дирекції для проведення 
лабораторної практичної роботи 
з викладачами.

До наповнення тренінгів увійшли 
такі теми:

• Огляд транспортної мережі. 
DWDM технологія: засвоєння 
базових принципів побудови 
транспортної мережі за техноло-
гіями SDH/DWDM та архітектури й 
обладнання транспортної мережі.

• Огляд мережі комутації: засвоєння 
базових принципів  роботи мережі 
комутації мобільного оператора, 
розуміння функцій та підсистеми 
мережі, адміністрування абонентів 
в HLR.

• Основи телекомунікаційної сис-
теми. Планування мережі: крок 
за кроком: отримання знань про 
основні етапи планування та роз-
гортання радіо мережі.

• Програмне забезпечення в те-
лекомунікаційних системах: 
отримання знань про види 
програмного забезпечення в те-
лекомунікаційних мережах, його 
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основні функції. Закріплення знань на основі 
практичних занять.

• Розвиток мобільного широкосмугового досту-
пу. Оглядова лекція.

• Розвиток фіксованого широкосмугового до-
ступу. Оглядова лекція.

• Сформована тренінгова програма була запро-
понована викладачам не тільки Державного 
університету телекомунікацій. До участі в 
програмі були також запрошені викладачі 
інших ВНЗ, з якими ми співпрацювали на той 
момент. 

З 2017 року ми переглянули наповнення програ-
ми за проханням ВНЗ-ів та значно її розширили, 
додавши інші  спеціалізовані тренінги, а саме: 

• Еволюція мобільних мереж, Планування та 
оптимізація 3G/ 4G мереж, Тестування якості 
мобільної мережі, Архітектура транспортної 
мережі мобільного оператора на базі IP/MPLS

• Білінгові системи в мобільному операторі, 
Методологія розробки Agile, Інформаційна 
безпека, Основи проєктного менеджменту

• Фінанси для не фінансистів, Мобільні фінансо-
ві сервіси, Управління взаємодією з органами 
державної влади

• Ненасильницька комунікація, Креативне 
мислення, Навички публічних виступів, Story 
telling

• З 2019 року ми почали співпрацювати також 
з нетехнічними ЗВО.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Наразі ми активно працюємо з 11 ЗВО з різних 
міст України: Київський національний уні-
верситет України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, 
Національний авіаційний університет, Держав-
ний університет телекомунікацій, Київський 
національний торгово-економічний універ-
ситет, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Київський національ-
ний лінгвістичний університет, Університет 
«КРОК», Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки, Харківський коледж 
Державного університету телекомунікацій, 
Одеська національна академія зв›язку ім. 
А.С.Попова, Національний університет «Львів-
ська політехніка»

Найактивнішим партнером став Харківський 
національний університет радіоелектроніки, 
програма стала поштовхом до продовження 
співпраці за межами проєкту. За проханням уні-

верситету, співробітники лайфселл надають лекції 
для студентів в рамках лекційної програми «Мобільні 
мережі».

З 2015 по 2019 рік 117 викладачів відвідали програму. 
Було надано 22 унікальних тренінга, 26 тренінгів в 
цілому. Також проведено ряд лабораторних робіт 
із викладачами. На сьогодні в нашому портфоліо 
15 тренінгових програм, які ми пропонуємо в рамках 
Upgrade yourself with lifecell.

Отримані сучасні знання значно підвищили загаль-
ний рівень кваліфікації викладачів, а тренінговий 
матеріал був частково інтегрований викладачами 
в курс лекцій. 

Крім того, викладачі стали амбасадорами лайф-
селл, як привабливого роботодавця, що надає 
можливість студентам отримати практичні нави-
чки в програмах Jump into life та Стажування, та 
отримати своє перше місце роботи саме в компанії 
лайфселл. 

Програма Upgrade yourself with lifecell отримала 
винагороду в рамках міжнародної групи Turkcell як 
найкраща в напрямку КСВ. 

Викладачі надали зворотній 
зв’язок щодо програми  
Upgrade yourself with lifecell:

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДР «МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ» ТА 
«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ХАРКІВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ З ВЕЛИКОЮ ЗАЦІКАВЛЕ-
НІСТЮ ТА КОРИСТЮ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ОРГАНІ-
ЗОВАНИХ ОПЕРАТОРОМ LIFECELL ТРЕНІНГАХ. 
ОТРИМАНІ НОВІ ЗНАННЯ БУДУТЬ ВИКОРИСТА-
НІ ДЛЯ БІЛЬШ ГЛИБОКОГО ЗАСВОЄННЯ УЧБО-
ВИХ ДИСЦИПЛІН З МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА 
ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ. НАШ 
ВНЗ І НАДАЛІ БУДЕ ПІДТРИМУВАТИ ТІСНІ 
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ВАШОЮ КОМПАНІЄЮ
АНДРІЙ КОСТРОМИЦЬКИЙ,  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ДЯКУЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ЧУДОВИХ ТРЕНІНГІВ 
З ОБМІНУ ДОСВІДОМ! ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ ЦЯ 
ІНІЦІАТИВА МАЛА ПРОДОВЖЕННЯ, ТАК ЯК 
БУЛО ОТРИМАНО БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА 
БУДЕ КОРИСНА ДЛЯ НАС - ВИКЛАДАЧІВ ТА 
СТУДЕНТІВ. УСІ ТРЕНІНГИ БУЛИ КОРИСНІ ЯК 
З ТЕОРЕТИЧНОЇ, ТАК І З ПРАКТИЧНОЇ ТОЧКИ 
ЗОРУ. ОСОБЛИВО ХОЧЕТЬСЯ ВІДЗНАЧИ-
ТИ ВАЖЛИВІСТЬ І ЦІКАВІСТЬ КУРСУ ІЗ 
ТРАНСМІСІЇ ВІД ОЛЬГИ ШУМКОВОЇ У ВАШІЙ 
ЛАБОРАТОРІЇ
ДМИТРО МІНОЧКИН,  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
УКРАЇНИ «КПІ»
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SOFTSERVE:  
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІТ ОСВІТИ

ПРО КОМПАНІЮ

Компанія SoftServe заснована у 1993 
році у Львові, є одним з найбільших 
розробників програмного забезпе-
чення у Центральній та Східній Європі 
та однією з найбільших ІТ-компаній в 
Україні. Розробницькі офіси компанії 
розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, 
Харкові, Рівному, Івано-Франківську, 
Чернівцях, Софії (Болгарія), Вроцлаві, Білостоці, 
Глівіце та Варшаві (Польща). Головний євро-
пейський офіс компанії розташований у Львові, 
головний американський офіс компанії — у Ості-
ні (Техас, США). Низка бізнес-представництв 
розміщена у США та країнах Західної Європи. 
Загалом в компанії працює понад 8000 професі-
оналів, у 40 офісах, в 12 країнах.

Офіційний сайт компанії: www.softserveinc.com

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Активний ріст компанії, який до прикладу за 
попередній рік склав 38%, зумовлює невідкладну 
потребу у висококваліфікованих кадрах. Проте 
на ринку праці України відчувається значний 
брак досвідчених ІТ-фахівців, що зумовлено 
низкою причин.

Однією з основних є невідповідність навчальних 
ІТ-програм у школах та університетах світо-
вим технологічним трендам. Навчальні заклади 
використовують застарілі підходи до навчання 
студентів, програми не оновлюються відповідно 
до тенденцій та темпів розвитку галузі. Окрім 

того, дуже малу увагу приділяють розвитку soft 
skills (універсальним навичкам), що має негатив-
ний вплив на роботу у команді та соціалізацію. 
Кількість випускників технологічних напрямків є 
значно нижчою, ніж потреба ІТ-галузі, яка щоро-
ку зростає в Україні близько на 20%.

Негативно на розвиток ІТ напрямку в країні має і 
низький рівень комп’ютерного та технологічного 
забезпечення освітніх установ - шкіл та уні-
верситетів. Не маючи належного устаткування, 
доступу до інтернету, пристроїв для вивчення 
робототехніки, інтернету речей, штучного інте-
лекту тощо, учні та студенти не здатні повною 
мірою освоїти тему, отримати потрібні знання 
та навички, і бути готовими до роботи у вели-
кій компанії навіть після успішного завершення 
університету.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Вдосконалення ІТ освіти – це один з ключових 
напрямків корпоративної соціальної відпові-
дальності SoftServe. Ми переконані, що якісна 
освіта є основою стабільного розвитку індустрії 
та фахівців, що працюють в ІТ. Тому SoftServe 

системно працює над покращенням 
ІТ-освіти як реалізовуючи власні іні-
ціативи, так і долучаючись до освітніх 
проєктів низки галузевих організацій, 
ІТ-кластерів та університетів.

Комп’ютеризація освітніх установ

У 2009 році компанія започаткувала 
власну програму з комп’ютеризації 
освітніх та інших соціальних установ. 
За цей період було передано понад 
3,000 одиниць комп’ютерної техні-
ки. Зокрема, за 2018-2019 рік школи 
та університети в Україні отримали 
таку благодійну допомогу у кількості 
близько 700 одиниць комп’ютерної 
техніки.

Промоція ІТ як майбутньої професії

SoftServe активно долучається до 
промоції ІТ як майбутньої професії, 
що дозволяє працювати з провідни-
ми компаніями світу, стрімко роз-
вивати кар’єру та отримувати гідну 

матеріальну винагороду, живучи в 
Україні. Працівники компанії регу-
лярно виступають менторами на 
студентських хакатонах; компанія 
організовує власні або підтримує 
зовнішні заходи, спрямовані на обмін 
знаннями, проводить Дні кар’єри 
у школах і університетах, в офісах 
компанії проводяться екскурсії для 
студентів та школярів. 

Найбільші проєкти, до яких до-
лучилися працівники компанії за 
попередній рік, стали уроки про-
грамування в школах в рамках 
проєктів Join IT та «Година коду», 
навчальний курс з основ програму-
вання та комп’ютерної грамотності 
для дітей з сиротинців та шкіл-інтер-
натів «ІТ Школяр», запуск чат-боту 
з підготовки до ЗНО з математики 
та національні змагання по ЗНО з 
математики спільно з Харківським 
національним економічним універ-
ситетом ім. С. Кузнеця.

Розробка нових бакалаврських 
ІТ-програм

Львів, де розташований голов-
ний офіс SoftServe та працює 
понад 3000 працівників компанії, 
очолює інші українські міста за 
кількістю позитивних перетворень 
в університетських ІТ-програмах. 
SoftServe системно підтримує цей 
процес, долучаючись до розробки 
навчальних матеріалів, ведення 
навчання, менторства студен-
тів і фінансування. Університети 
Львова досягли значного успі-
ху і стали прикладом для інших 
освітніх закладів в Україні. До того 
ж, наші колеги, які безпосередньо 
втілюють багато з цих змін, від-
крито діляться досвідом з інши-
ми освітніми закладами України. 
Загалом за 2018-2019 роки за 
підтримки SoftServe було відкрито 
4 навчальні бакалаврські програми 
в університетах Львова.
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Компанія також долучається до запуску курсів та 
факультативів, оснащення технологічних лабо-
раторій в ВНЗ: у 2018–2019 роках було відкрито 
5 таких лабораторій при університетах Львова 
та Івано-Франківська. 

Нові формати роботи зі студентами

Перебуваючи в постійному пошуку нестандарт-
них форматів заохочення студентів до навчання, 
з’являються нові цікаві проєкти. У квітні 2019 
року SoftServe стартував проєкт R&В Incubator - 
інтенсивна тримісячна оплачувана програма для 
талановитої молоді, під час якої студенти разом 
з фахівцями компанії працювали над спільними 
інноваційними проєктами.

Працівники компанії часто виступають ментора-
ми у інших проєктах, які реалізуються спільно 
з університетами та місцевою владою, як от 
студентські ідеатони, зимова та літня ІТ-школи 
тощо.

У 2019 році SoftServe запустив ще один освітній 
проєкт - 90% знижки студентам на усі зовнішні 
освітні події, організовані компанією. Зага-
лом щороку SoftServe організовує понад 150 
навчальних конференцій, мітапів, воркшопів 
різного масштабу та тематик. У рамках цієї ініці-
ативи 10% від усіх квитків на зовнішні навчальні 
заходи компанії студенти зможуть придбати зі 
знижкою 90%.

ІТ Академія 

SoftServe IT Academy – потужна платформа для 
студентів 3-5 курсу і випускників вищих на-
вчальних закладів для вдосконалення навичок у 
сфері ІТ. За короткий проміжок часу (2–4 місяці) 
студенти можуть покращити теоретичні знання 
та практичні вміння у низці ІТ спеціальностей 
коштом компанії. Найкращі студенти отримують 
пропозицію доєднатись до команди, де мають 
змогу продовжити професійний розвиток уже в 
стінах компанії. У 2018 році SoftServe ІТ Academy 
підготувала близько 1000 випускників, понад 
800 з них отримали роботу в компанії. Це на 68% 
більше, ніж у 2017 році.

РЕЗУЛЬТАТИ

• близько 700 одиниць комп’ютерної техніки пе-
редано для шкіл та університетів (2018–2019)

• 150+ освітніх ІТ заходів щороку

• 250+ студентів відвідали освітні заходи ско-
риставшись знижкою -90%

• 10+ Днів кар’єри для студентів щороку

• 800+ екскурсій в офіси компанії щороку

• 4 хакатони для студентів ІТ-спеціальностей 
(2018-2019)

• 4 університетські навчальні програми (Дві ба-
калаврські програми з кібербезпеки у НУ 
«Львівська Політехніка» та Львівському дер-
жавному університеті безпеки життєдіяльнос-

ті, Robotics та Business Analytics 
& Data Science в НУ «Львівська 
політехніка») (2018–2019)

• профінансовано відкриття 5 тех-
нологічних лабораторій при уні-
верситетах Львова та Івано-Фран-
ківська (2018–2019)

• співробітники провели уроки 
з програмування для більш як 
700 школярів (2018)

• близько 1000 випускників ІТ Ака-
демії у 2018 році

• понад 800 випускників ІТ Академії 
стали співробітниками компанії 
(2018)

• 8 випускників першої групи про-
єкту R&В Incubator (2019)

• 1148 новачків рівня junior прийня-
то в компанію у 2018 році (+59,7% 
в порівнянні з 2017 р., та най-
вищий показник на ринку ІТ в 
Україні) 



80 81

ПР
АК

ТИ
КИ

 К
СВ

 В
 У

КР
АЇ

НІ
  | 

 20
19

80 81

WATSONS УКРАЇНА:  
B2S СОЦІАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ

ПРО КОМПАНІЮ

Watsons Україна – мережа роздрібної торгівлі 
товарами для краси, здоров’я і дому в Україні. До 
її складу входять понад 400 магазинів і 15 аптек у 
більш ніж 100 містах, більше 4000 співробітників 
обслуговують майже 3 млн покупців щомісяця.

Компанія входить до складу A.S. Watson Group, 
найбільшої в світі мережі роздрібної торгівлі 
продукцією для краси і здоров›я. Зараз мережа 
нараховує більше 15 200 магазинів 12 рітейл 
брендів на 25 ринках Азії і Європи.

Більше інформації про компанію watsons.ua

Business2Students by Watsons – соціальний освіт-
ній проєкт, ідея якого в тому, щоб давати більше 
активним студентам, які прагнуть до розвитку 
своїх навичок і компетенцій, а також швидкого 
кар’єрного росту. Місія B2S – давати практич-
ні знання від реальних представників бізнесу, 
можливості для прямого спілкування з першими 
особами компаній та лідерами думок, доступ до 
інформації про вакансії і стажування. Проєкт 
B2S стартував в 2016 році, проходив в двох ВНЗ: 
Київський національний університет технологій 
та дизайну (КНУТД) в 2016 році і в Київський 
національний торговельно-економічний універ-
ситет (КНТЕУ) з 2017 по теперішній час за участю 
різних компаній, ініціатором та засновником 
проєкту є Наталія Дмитренко, директор з марке-
тингу компанії Arricano Real Estate PLC. З осені 
2018 року проєкт реалізується за підтримки 
Watsons Україна та активної участі її спікерів.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Проблемна ситуація полягає у тому, що профе-
сійна підготовка студентів наразі дуже часто не 
відповідає потребам ринку праці, оскільки зде-
більшого університетська програма не включає 
в себе роботу з реальними кейсами та компані-
ями, а запропоновані знання носять в більшості 

БІЗНЕС СЬОГОДНІ ПОВИНЕН БУТИ НЕ ТІЛЬКИ 
ПРОЗОРИМ І СТАБІЛЬНИМ, ЩОБ ЗАЛУЧИТИ 
МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ, ВІН ПОВИНЕН ДАВАТИ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ, 
ПІДТРИМУВАТИ І НАПРАВЛЯТИ. ТІЛЬКИ ТАК 
МОЖНА ДОСЯГТИ ОСОБИСТОГО ТА КОЛЕК-
ТИВНОГО УСПІХУ І БУТИ КРАЩИМ У СВОЇЙ 
СПРАВІ
АННА САВЕЛЬЄВА,  
ОПЕРАЦІЙНА ДИРЕКТОРКА WATSONS  
ТА ДВІЧІ СПІКЕРКА ПРОЄКТУ

своїй теоретичний характер. Студен-
ти потребують досвіду професіоналів 
та практиків, який буде відповідати 
реаліям ринку праці та останнім 
трендам.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Watsons Україна очолила проєкт 
у сезоні B2S осінь-зима 2018, а та-
кож весна та осінь-зима 2019 року.  
Провідними спікерами та про-
фесіоналами – представниками 
Watsons та інших компаній і сфер 
бізнесу, проводяться майстер-кла-
си у КНТЕУ. Майстер-класи абсо-
лютно безкоштовні і вхід вільний 
для студентів будь-якого універси-
тету за попередньою реєстрацією. 

ПОНАД 100 СТУДЕНТІВ ПРОЙШЛИ ПРАКТИКУ У НАС В КОМПАНІЇ (В ТОМУ 
ЧИСЛІ СТУДЕНТИ КНТЕУ). ДЛЯ БАГАТЬОХ З НИХ – ЦЕ ПЕРШЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ. МИ РАДІ, ЩО БАГАТО СТУДЕНТІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ПРАЦЮВАТИ 
У НАС І ПІСЛЯ ПРАКТИКИ. РОБОТА З МОЛОДДЮ ТА ПОСТІЙНИЙ ДІАЛОГ 
З МОЛОДИМ ПОКОЛІННЯМ Є ВАЖЛИВИМ СТРАТЕГІЧНИМ НАПРЯМКОМ 
ДЛЯ НАШОЇ КОМПАНІЇ І ДЛЯ УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ, ОСКІЛЬКИ МИ СТВО-
РЮЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ
ОЛЕНА РУБАНЕЦЬ, HR-ДИРЕКТОРКА WATSONS

МИ ХОЧЕМО НАБЛИЗИТИ АКТИВНИХ, 
ПЕРСПЕКТИВНИХ СТУДЕНТІВ (А САМЕ 
ТАКІ ВІДВІДУЮТЬ МАЙСТЕР-КЛАСИ 
BUSINESS2STUDENTS) ДО РЕАЛІЙ БІЗНЕСУ. 
РОЗУМІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І ОСО-
БЛИВОСТЕЙ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
ПРИСКОРЮЄ АДАПТАЦІЮ ДО ПРОФЕСІЙ-
НОГО ЖИТТЯ. НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ВЕЛИКОГО РОБОТОДАВЦЯ І РІТЕЙЛЕРА – 
НАДАТИ ЇМ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЖИВОГО 
СПІЛКУВАННЯ З КРАЩИМИ ЕКСПЕРТАМИ 
РИНКУ. А СЛУХАЧІ ДАЮТЬ НАМ ЗРОЗУМІ-
ТИ НАШИХ МАЙБУТНІХ СПІВРОБІТНИКІВ 
І КЛІЄНТІВ. У НИНІШНЬОГО СТУДЕНТА 
УЯВЛЕННЯ ПРО БІЗНЕС, ПРО МАЙБУТНЮ 
ПРОФЕСІЮ ТА КАР’ЄРУ ОБМЕЖУЄТЬСЯ 
ЗМІ, РОЗМОВАМИ ВДОМА І З ДРУЗЯМИ. 
З ОДНОГО БОКУ – ЦЕ ВАЛ ІНФОРМАЦІЇ, 
А З ІНШОГО – ЦЕ ТЕ, ЩО НАЙМЕНШЕ 
ЗОСЕРЕДЖЕНО НА ЙОГО ОСОБИСТИХ ІН-
ТЕРЕСАХ. ЯК З ЦЬОГО СФОРМУВАТИ СВІЙ 
ШЛЯХ – НЕЯСНО. Є ЩЕ ТРЕТІЙ ВАРІАНТ: 
МОЖНА ПОСЛУХАТИ ТИХ ДРУЗІВ, ЯКІ ВЖЕ 
ПРАЦЮЮТЬ АБО ПРОХОДЯТЬ СТАЖУВАН-
НЯ. І ЦЕ НАЙБІЛЬШ ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА, 
ТОМУ ЩО ВОНА ВІД СВОЇХ – ТАКОГО Ж 
ВІКУ І СХОЖОГО СВІТОГЛЯДУ
КАТЕРИНА ВЕРЕМЄЄВА,  
PR-ДИРЕКТОРКА WATSONS
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За зазначений період було проведено 9 май-
стер-класів з провідними фахівцями маркетингу, 
комунікацій, фінансової сфери та бізнесу. Також 
у сезоні зима-весна 2019 відбувся спеціальний 
майстер-клас партнерів Watsons, представників 
компанії Procter and Gamble. Студенти відвіда-
ли потужності компанії у Борисполі. 18 вересня 
розпочався новий сезон проєкту, присвячений 
маркетингу та комунікаціям.

Труднощі та їх подолання під час реалізації 
кейсу

Як у будь-якому проєкті, у якому задіяно багато 
людей, час від часу виникали труднощі. Голов-
ним чином, у структурі майстер-класів та визна-
ченню графіків спікерів. Адже всі вони – зайняті 
люди та мають щільний графік на декілька 
місяців уперед. По-друге – визначення тем для 
виступів та тем цілих сезонів. Для того, щоб за-
пропонувати студентам максимально релевантні 
майстер-класи, потрібно було робити опиту-
вання, як живі, так і письмові, також, звичайно 
у соціальних мережах. Так, було визначено 
більш загальні бізнесові теми та теми особистої 
ефективності першого сезону, тема  «Фінанси і 
економіка» другого сезону та осіннього сезону 
2019 року – «PR і комунікації».

РЕЗУЛЬТАТИ

За 2 сезони проєкту майстер-класи відвідали 
більше 450 студентів. Під час та після май-
стер-класів студенти мають можливість ставити 
будь-які питання до спікерів та мають можливість 
подальшого спілкування із ними у соціальних 
мережах та наживо.   

Також однією з приємних традицій проєкту став 
розіграш «професійної бібліотеки», яка скла-
далась з книг, які радили спікери наприкінці 
кожного майстер-класу. 

BUSINESS2STUDENTS - ЦЕ М’ЯКІ ПАЛИЦІ ПІДГОТОВКИ ДО БІЗ-
НЕС-СЕРЕДОВИЩА, ЦЕ ПІДТРИМКА, ПІДКАЗКА, ТОЧКА ОПОРИ. 
ТУТ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ НЕ ПОТРЯСІННЯ, А ДБАЙЛИВЕ 
СТАВЛЕННЯ СПІКЕРІВ, АТМОСФЕРУ, В ЯКІЙ Є ШАНС ОЗИРНУТИ-
СЯ, ПРОЯСНИТИ СВОЄ ВМІННЯ-НЕВМІННЯ, НАВЧИТИСЯ І РОЗ-
ВИНУТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО НАВИЧКИ В ПРОЄКТАХ 
І НА СТАЖУВАННЯХ. А ЩЕ ВОНИ ОТРИМУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
СПІЛКУВАННЯ З ПЕРШИМИ ОСОБАМИ І ЗІ СПІКЕРАМИ, ЯКІ 
ЗАВТРА МОЖУТЬ СТАТИ ЇХНІМИ РОБОТОДАВЦЯМИ
НАТАЛІЯ ДМИТРЕНКО, ЗАСНОВНИЦЯ ПРОЄКТУ

Комунікація проєкту також була 
орієнтована на студентів, тому зде-
більшого здійснювалась у соціаль-
них мережах. Загальне охоплення 
комунікації – більше 150 000 
користувачів у соціальних мере-
жах та майже 4 000 0000 у медіа. 
Осінній сезон 2019 року проходи-
тиме як в Києві, так і в Одесі. 

У сезоні зима-весна 
2019 відбувся спеціальний 

майстер-клас партнерів 
Watsons, представників 

компанії Procter&Gamble. 
Студенти відвідали потужності 

компанії у Борисполі
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ГІДНА ПРАЦЯ 
ТА ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

8.1 Підтримувати економічне зростан-
ня на одну особу населення відповід-
но до національних умов і, зокрема, 
зростання валового внутрішнього 
продукту на рівні не менше 7 відсотків 
на рік у найменш розвинених країнах

8.2 Домогтися підвищення продук-
тивності в економіці шляхом дивер-
сифікації, технічної модернізації та 
інноваційної діяльності, в тому числі 
шляхом приділення особливої уваги 
секторам з високою доданою вартістю 
і працемістким секторам

8.3 Просувати проведення орієнтова-
ної на розвиток політики, яка сприяє 
продуктивній діяльності, створенню 
гідних робочих місць, підприємництву, 
творчості й інноваційній діяльності, та 
заохочувати офіційне визнання і роз-
виток мікро-, малих і середніх підпри-
ємств, у тому числі шляхом надання їм 
доступу до фінансових послуг

8.4 Упродовж усього терміну до кінця 
2030 року поступово підвищувати 
глобальну ефективність використання 
ресурсів у системах споживання і ви-
робництва та прагнути, щоб економіч-
не зростання не супроводжувалося 

погіршенням стану навколишнього 
середовища, як це передбачається 
Десятирічною стратегією дій з пере-
ходу до використання раціональних 
моделей споживання і виробництва, 
причому першими цим повинні зайня-
тися розвинені країни

8.5 До 2030 року забезпечити повну і 
продуктивну зайнятість та гідну працю 
для всіх жінок і чоловіків, у тому числі 
молодих людей та інвалідів, і рівну 
оплату за працю рівної цінності

8.6 До 2020 року суттєво скоротити 
частку молоді, яка не працює, не вчить-
ся і не набуває професійних навичок

8.7 Вжити термінових та ефективних 
заходів для того, щоб викорінити 
примусову працю, покінчити з сучас-
ним рабством і торгівлею людьми та 
забезпечити заборону й ліквідацію 
найгірших форм дитячої праці, вклю-
чаючи вербування та використання ді-
тей-солдатів, а до 2025 року покінчити 
з дитячою працею у всіх її формах

8.8 Захищати трудові права і сприяти 
забезпеченню надійних і безпечних 
умов праці для всіх трудящих, вклю-
чаючи трудящих-мігрантів, особливо 

жінок-мігрантів, та осіб, які не мають 
стабільної зайнятості

8.9 До 2030 року забезпечити роз-
робку і здійснення стратегій заохо-
чення сталого туризму, який сприяє 
створенню робочих місць, розвитку 
місцевої культури і виробництву міс-
цевої продукції

8.10 Зміцнювати спроможність 
національних фінансових установ 
заохочувати і розширювати доступ до 
банківських, страхових і фінансових 
послуг для всіх

8.a Збільшити надавану в рамках ініці-
ативи «Допомога в торгівлі» підтримку 
країн, що розвиваються, особливо 
найменш розвинених країн, у тому 
числі по лінії Розширеної комплексної 
рамкової програми з надання техніч-
ної допомоги в галузі торгівлі най-
менш розвиненим країнам

8.b До 2020 року розробити і ввести в 
дію глобальну стратегію забезпечення 
зайнятості молоді та імплементувати 
Глобальний пакт про робочі місцях 
Міжнародної організації праці

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
8.1 Забезпечити стійке зростання 
ВВП на основі модернізації виробни-
цтва, розвитку інновацій, підвищення 
експортного потенціалу, виводу на 
зовнішні ринки продукції з високою 
часткою доданої вартості

8.2 Підвищувати ефективність вироб-
ництва на засадах сталого розвитку та 
розвитку високотехнологічних конку-
рентних виробництв

8.3 Підвищити рівень зайнятості 
населення

8.4 Скоротити частку молоді, яка не 
працює, не навчається і не набуває 
професійних навичок

8.5 Сприяти забезпеченню надійних 
та безпечних умов праці для всіх 
працюючих, зокрема шляхом засто-
совування інноваційних технологій 

у сфері охорони праці та промислової 
безпеки

8.6 Створити інституційні та фінансові 
можливості для самореалізації потен-
ціалу економічно активної частини 
населення та розвитку креативної 
економіки

ЦІЛЬ 8. СПРИЯННЯ  ПОСТУПАЛЬНОМУ,  
ВСЕОХОПЛЮЮЧОМУ ТА СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, 
ПОВНІЙ І ПРОДУКТИВНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНІЙ ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ
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PAVLENKO LEGAL GROUP,  
АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП»

За вікном – 2019 рік. 
У гонитві за грошима 
та пустопорожніми 
титулами люди отрую-
ють суспільні відно-
сини, руйнують галузі 
економіки та стирають 
з лиця землі цілі епохи. 
Оглядаючись назад і захоплюючись героями 
минулого, не бачать землі у себе під ногами, 
щоб посіяти насіння добра і виростити траву. 
Pavlenko Legal Group, юридична компанія з 
11-річною історією на ринку, розповіла суспіль-
ству про те, які цінності сповідує, як вибирає 
клієнтів та формує своє оточення та ядро кра-
їни, здатне творити блага. Адже кожен вчинок 
сьогодні визначає наше завтра, світ будується 
нашими руками. Тому популяризація принципів 
корпоративної соціальної відповідальності має 
першочергове значення в сучасній Україні, є 
рушійною силою, що спричинить позитивні 
зміни у суспільстві.

Всередині компанії ми здійснили аналіз ціннісних 
орієнтирів співробітників, відчули свою внутріш-
ню корпоративну соціальну відповідальність, яка 
породжує зовнішню. Адже наші співробітники – 
це найголовніші стейкхолдери, які створюють 
продукти та послуги з певним ДНК, що є родзин-
кою Pavlenko Legal Group. Тож перш ніж гово-
рити про впровадження цілей КСО у суспільстві 
на глобальному рівні, ми підтримуємо їх серед 
працівників. Так, найкращі зміни починаються 
саме з нас!

Токсичне ставлення до світу, життя людей, 
економічного розвитку України – на жаль, це 
глобальна проблема сучасного бізнесу. І наша 
особиста позиція з цього приводу – відмова 
брати в роботу токсичні проєкти, що руйнують 
нашу державу та суспільство на всіх рівнях через 
недалекоглядність та зацікавленість лише у 
матеріальній складовій. Незалежна Україна стала 
на широкий шлях розбудови свого майбутнього, 
зміцнення демократії та верховенства права, 
поваги та любові до людині. Суспільство – мати 
держави, держава – його дитя.  

РОБЛЯЧИ СВОЮ СПРАВУ, МОЖНА НЕСТИ БІЛЬШ ГЛИБИН-
НУ ФІЛОСОФІЮ. НАПРИКЛАД, ЗАМОВЛЯЮЧИ ЧАЙ, Я ЗА-
ХОЧУ ЙОГО У ФІЛЬТР-ПАКЕТІ З ТАКОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ 
НЕ ПОРУШУЄ ЕКОБАЛАНС НА ПЛАНЕТІ. БУДУЮЧИ ЗАВОД, 
МИ ПОВИННІ ДБАТИ ПРО ТЕ, ЯК ЗВЕСТИ ДО МІНІМУМУ ЗА-
БРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ТАК САМО 
І З ЮРИДИЧНИМ БІЗНЕСОМ. ЗАВДЯКИ РОБОТІ З НАМИ 
КЛІЄНТИ ЧАСТО В ПРОЦЕСІ ВІЙНИ ДОХОДЯТЬ ВИСНОВКУ, 
ЩО ЇМ НЕ ПРИНЦИПОВО ВИРІШИТИ КОНФЛІКТ САМЕ ТИМ 
ШЛЯХОМ, ЩО БУВ ОБРАНИЙ НАПОЧАТКУ
ОЛЕКСАНДРА ПАВЛЕНКО,  
СТАРШИЙ ПАРТНЕР PAVLENKO LEGAL GROUP

Яке суспільство, така і держава. 
Суспільство пестить державу, 
або, навпаки, паразитує чи навіть 
розтрощує її організм. Тому 
питання усвідомлення власної 
відповідальності має бути в центрі 
уваги кожного громадянина. 
Для вирішення проблемної ситуації 
були задіяні партнери компанії, 
департамент PR та департамент по 
роботі з ключовими клієнтами. 

Компанією Pavlenko Legal Group 
було прийнято рішення – показати 
сучасним бізнесменам та, зокрема, 
кожному з нас, що можна не лише 
отримувати особисту вигоду з ко-
мерційних проєктів, а й змінювати 
країну, позитивно впливати на життя 
тисяч людей. Роблячи свою справу, 
можна сприяти економічному зрос-
танню України, створювати робочі 
місця, будувати об’єкти інфраструк-
тури. Тим самим ми популяризуємо 

принципи корпоративної соціальної 
відповідальності серед широких мас 
населення. Для цього було прове-
дено ціннісне опитування співро-
бітників компанії та клієнтів, знято 
соціальний фільм.

Для ефективної трансляції ключово-
го комунікаційного повідомлення ми 
обрали зручний та близький нашій 
аудиторії формат – короткометраж-
ний соціальний фільм. У ньому ми го-
воримо про історичних постатей, які, 
ведучи бізнес понад 100 років тому, 
думали про майбутнє своїх нащад-
ків. Також ми розповідаємо історії 
сучасних бізнесменів, які підпоряд-
ковують розвиток бізнесу цілям ста-
лого розвитку та розповсюджують 
їх у суспільстві. Засновник компанії 
«Нібулон», герой України Олексій 
Вадатурський говорить про важли-
вість розвитку в бізнесі соціальних 
проєктів, створення робочих місць та 

гідних умов праці для молоді. Наталія 
Ємченко, директор зі зв’язків з гро-
мадськістю та комунікацій компанії 
SCM наголошує на тому, що бізнес 
має враховувати інтереси не лише 
своїх акціонерів, а й стейкхолдерів, 
робити соціальні інвестиції в міста.

Окрім розробки соціального фільму, 
ми посилили інформаційне поле 
інтерв’ю про важливість корпора-
тивної соціальної відповідальності. 
В той же час ми почали говорити 
про численні проєкти безоплатної 
юридичної допомоги pro bono, які 
регулярно підтримуються компа-
нією. Також старшим партнером 
Олександрою Павленко засновано 
Всеукраїнський благодійний фонд 
«Ти можеш», який реалізовує про-
єкти психологічної підтримки для 
оздоровлення і зміцнення нації, а 
також підтримує ініціативи, пов›я-
зані з освітою через мистецтво. 
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Благодійний фонд взяв участь у Благодійному 
літньому вечорі Українського католицького 
університету, в рамках якого було зроблено по-
жертви для розвитку гуманітарного факультету 
університету та засновано дві іменні стипендії 
для талановитих студентів. Наразі готуються до 
запуску два нові проєкти, один з яких – ор-
ганізація осіннього табору LikeCamp: лайкни 
своє життя в партнерстві з БФ «Благомай». Це 
захід для дітей 14–18 років з дитячих будинків, 
основне завдання якого – допомоги дітям знай-
ти внутрішні ресурси в собі та прийняти себе 
такими, які вони є. 

Чому обрали саме таке рішення створення та 
трансляції фільму? Тому що це дієвий спосіб 
змінити суспільну свідомість, скерувати її в бік 
екологічного існування, усвідомити необхід-
ність впровадження цілей КСВ кожним грома-
дянином. 

ЗАВДЯКИ НАШИМ КЛІЄНТАМ МИ ЗРОЗУМІЛИ СВІЙ 
ЦІННІСНИЙ РЯД, ЩО ПОРОДЖУЄ ВИСОКИЙ СТУПІНЬ 
ДОВІРИ. ДОВГИЙ ЧАС КЛІЄНТИ ГОВОРИЛИ НАМ, ЩО ЦЯ 
ДОВІРА МАЄ ПЕВНИЙ СМАК. ТОБТО МИ НЕ ПРОСТО ЗА-
БЕЗПЕЧУЄМО КЛІЄНТУ РЕЗУЛЬТАТ, А «ПІДМІШУЄМО» 
ДО НЬОГО ПЕВНУ ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ, ЯКА 
ІНКОЛИ НАВІТЬ НІВЕЛЮЄ БАЖАННЯ СУДОВОЇ ТЯЖБИ. 
У НАС Є ЧИМАЛО КЕЙСІВ, ЯКІ МИ УСПІШНО ЗАВЕРШИ-
ЛИ ЗАВДЯКИ ТОМУ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ В НИХ ПРОСТО 
ЯК ЛЮДИ, А НЕ ЯК СПЕЦІАЛІСТИ В ГАЛУЗІ ПРАВА. 
МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ТАКЕ «ЕКОЛОГІЧНЕ» ІСНУВАННЯ 
ЗАВЖДИ БУЛО НАШИМ ШЛЯХОМ
ОЛЕКСАНДРА ПАВЛЕНКО,  
СТАРШИЙ ПАРТНЕР PAVLENKO LEGAL GROUP

Звісно, впровадження будь-якого 
рішення супроводжується певни-
ми труднощами. Перш за все, це 
пов’язано зі специфічністю сфе-
ри – юриспруденції. Найважче було 
показати зв’язок між усіма стейкхол-
дерами: співробітниками, клієнтами 
та партнерами. Показати, що завдяки 
ціннісним орієнтирам юридичної фір-
ми можна впливати на бізнес клієнтів 
та змінювати їх ставлення до навко-
лишнього світу. Юридична робота, як 
і робота кожного підприємства, може 
закладати фундамент щасливого 
майбутнього. Історія наших проєк-
тів підтверджує життя за правилом: 
«Створюючи для себе, твори для 
інших». Оскільки через бізнес ми 
можемо отримати не лише те, чого 
ми бажаємо для себе, а й те, що ми 
можемо дати країні та людям. 

Компанія інвестувала багато зусиль 
у створення соціального фільму та 
сприятливого середовища для його 
сприйняття та поширення. Це від-
рядження знімальної групи до місця 
розташування підприємств, про-
ведення інтерв’ю, збір аналітичних 
даних, опитування співробітників 
та клієнтів. Це більше п’яти місяців 
кропіткої роботи. Грошові інвестиції 
компанії у розробку продукту склали 
більше шести тисяч доларів, але 
ефект його може стати неоціненним 
для суспільства. Для перегляду філь-
му було влаштовано закритий показ, 
на якому більше 100 представників 
бізнес-сегменту та державної влади 
отримали ключове комунікаційне 
повідомлення: «Ми можемо вести 
бізнес, що творить майбутнє». Надалі 
заплановано показ фільму на ключо-
вих бізнес-заходах країни, трансляція 
в Інтернет просторі та друкованих 
ЗМІ. Таким чином, ми плануємо охо-
пити якомога більше власників та 
керівників великого та середнього 
бізнесу в Україні, а також потенційних 
інвесторів з-за кордону (охоплення 
аудиторії в Інтернет каналах більше 

150 000 користувачів на місяць). 
Окрім цього, прийняте рішення 
вплинуло на співробітників компанії, 
які охоче долучаються до проєктів 
pro bono та корпоративної соціальної 
відповідальності. Завдяки прийнято-
му рішенню компанія закріпила свої 
позиції на ринку у ніші соціально 
відповідального бізнесу, отримала від 
клієнтів можливість працювати над 
великими проєктами, що змінюють 
галузі економіки та країну в цілому, 

створюють майбутнє (здебільшого 
проєкти у сфері Government Relations 
та судовій практиці). Без прийнятого 
рішення компанія в будь-якому разі 
продовжила б своє функціонування 
та капіталізацію, проте не розпочала 
б публічне укріплення духу в своєму 
бізнес-оточенні. Багато юридичних 
компаній ставлять за мету лише 
фінансове збагачення. А ми прагнемо 
робити улюблену роботу, слухаючи 
своє серце. 
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SYNGENTA:  
#HAPPYWITHSYNGENTA — 
З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО 

ПРО КОМПАНІЮ

Syngenta — це одна з провідних аграрних 
компаній світу, яка допомагає безпечно году-
вати людство, піклуючись водночас про нашу 
планету. Наша мета — покращити екологічну та 
економічну стабільність, якість і безпеку сіль-
ського господарства, застосовуючи надбання 
науки світового рівня та інноваційні рішення для 
захисту рослин. Завдяки партнерству, співпра-
ці та Плану успішного зростання ми прагнемо 
покращити продуктивність сільського госпо-
дарства, зберегти родючі землі від деградації, 
сприяти підвищенню біорозмаїття та відроджен-
ню сільських громад.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Протягом останніх кількох років компанія 
Syngenta перебуває в стані трансформації.

2017 року стартувала нова стратегія виходу на 
ринок Go to Market, метою якої є зміна підходів 
до бізнесу та управління.

Протягом 2018-го трансформації продовжува-
лися, зокрема, було змінено структури терито-
ріальної, глобальної та локальної управлінських 
команд, відбувся перерозподіл зон відповідаль-
ності персоналу всередині компанії. 

2019 рік відзначився новими вагомими структур-
ними змінами.

Звісно, постійні зміни й трансформації, значні 
обсяги нової інформації, збільшення команди 
в регіонах не могли не позначитися на ефек-
тивності роботи та емоційному стані співро-

бітників. Як відомо, зміни викликають у людей 
почуття невизначеності та невпевненості у зав-
трашньому дні. 

Компанія, яка піклується про своїх 
співробітників, має враховувати той факт, що 
в атмосфері  невизначеності та постійних змін 
продуктивність їхньої праці знижуватиметься, 
що в результаті призведе до демотивації 
співробітників, виникнення проблем зі здоров’ям 
та навіть втрати цінних кадрів. 

Перед HR-командою постали нові виклики: 
значне збільшення персоналу (план — 120 нових 
співробітників), активний рекрутинг, адапта-
ція новачків, зміни в управлінні залученістю, 
талантами та різновіковим колективом, розвиток 
і посилення корпоративної культури. Зростання 
плинності кадрів на 10 %, велика кількість нових 
людей, застарілі процеси — все це призвело до 
неабиякого перевантаження команди рекрутин-
гу та HR відділу загалом. 

У ТОЙ ЧАС МИ ВСІ ПЕРЕБУВАЛИ У СТАНІ НЕВПЕВ-
НЕНОСТІ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ ЧЕРЕЗ СУТТЄВУ 
ЗМІНУ СТАНДАРТІВ РОБОТИ ТА УМОВ ПРАЦІ
СЕРГІЙ РОЖДЕСТВЕНСЬКИЙ,  
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ

Численна група нових співробіт-
ників вносила певний дисбаланс 
у стабільну атмосферу компанії — 
недостатня інформованість коман-
ди та співробітників про новачків, 
застарілий процес адаптації і, як 
наслідок, нерозуміння, хто з ким 
працює, до кого звертатися, і не 
завжди активне та своєчасне вклю-
чення новачків в оновлені процеси 
компанії.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Менеджмент-команда поставила пе-
ред собою завдання створити єдину 
цілісну культуру та об’єднати ко-
манди навколо ключових цінностей. 
Були визначені важливі напрями 
розвитку корпоративної культури 
та внутрішніх і зовнішніх соціальних 
проєктів. 

1. Розвиток лідерства — 
#SyngentaLeaders

2. Розвиток корпоративної 
культури — #HappyWithSyngenta

3. Залучення молоді та 
розвиток освітніх ініціатив — 
#SyngentaYoungTalents

4. Залучення співробітників 
до соціальних проєктів — 
#BeResponsible

#SyngentaLeaders

Команда лідерів була об’єднана 
навколо змін, що відбуваються у ком-
панії, — на початку 2018 року були 
створені фокус-групи співробітників 
з різних департаментів, які працюва-
ли над новими проєктами, інновація-
ми та ініціативами й транслювали їх 
компанії. Комунікації, відеоролики від 
керівників департаментів, внутрішні 
соціальні мережі — ці та інші засоби 
комунікації були використані для 
того, щоб співробітники максимально 
комфортно почувалися у період змін 
і мали достатню кількість інформації 
про те, що відбувається у компанії. 
Було запущено онлайн-інструмент 

«Барометр», який спочатку визначав 
градус сприйняття змін, а далі був 
переформований на онлайн-портал, 
де кожен може поставити запитання 
на будь-яку тему й отримати відпові-
ді від команди лідерів.

На початку 2019 року розпочала 
свою роботу освітня платформа 
Leadership Club. Членство у Лі-
дерському клубі — це можливість 
розвивати свої лідерські навички, 
дізнатися більше про побудову 
ефективної команди, плідну кому-
нікацію з клієнтами та постачальни-
ками, вміння домовлятися, зважене 
прийняття рішень,  обмін знаннями 

й досвідом, та багато іншого, що 
допоможе нашим лідерам стати 
найкращими у своїй сфері. Клуб 
об’єднав понад 70 учасників різного 
віку — від молодих лідерів до досвід-
чених експертів та ТОП-менеджерів. 

#HappyWithSyngenta

У зв’язку з ростом бізнесу та вели-
кою кількістю нових співробітників 
(понад 150), виникла необхідність за 
короткий час створити одну потуж-
ну й сильну команду професіоналів.  
Крім того, стрімкий розвиток компанії 
вимагав залучення нових співробітни-
ків, які мали швидко стати частиною 
команди. 
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На початку 2019 року було оголошено про фор-
мування Івент-команди, до якої могли увійти всі 
охочі. Ми отримали 27 заявок від співробітників 
різного рівня та місцезнаходження. У ході своїх 
зустрічей команда окреслила ключові заходи та 
проєкти, до яких було б цікаво долучитися всім 
працівникам, і створила відповідний календар на 
рік, куди ввійшли спортивні старти, національні 
свята, невеликі заходи, присвячені різним при-
водам (День обіймів, Міжнародний день торта, 
День здоров’я), корпоративні сплави, походи та 
багато іншого.  Ми віримо, що, обіймаючи один 
одного або долаючи 5-кілометровий забіг, спів-
робітники отримують позитивні емоції, заряджа-
ються драйвом, відчувають підтримку та турботу 
компанії. Івент-команда організовує свої зустрічі 
раз на 1–2 місяці й продовжує створювати цікаві 
та захопливі заходи. 

#YoungTalents

Важливий акцент наша компанія робить на 
залученні й розвитку молоді та освітніх ініці-
атив. Нам вдається не лише активно залучати 
колег до проєктів, а й давати їм можливість бути 
драйверами нових ініціатив. Найактивніше наші 
співробітники беруть участь в освітніх проєктах 
компанії, спрямованих на вирішення важливих 
суспільних і бізнес-завдань: підготовка майбут-
ніх кадрів; оновлення та реформування системи 
освіти й підходів до навчання майбутніх фа-
хівців; привернення уваги талановитої молоді 
до агробізнесу. До проєктів залучено понад 
60 співробітників з різних відділів компанії.  

Ціла команда з маркетингу та адміндепарта-
менту працювала над створенням Агрокласу 
в Національному еколого-натуралістичному 
центрі, команда технічних сервісів зініціювала 
у 2018-му перший конкурс проєктних робіт 
для студентів, а ще у цьому ж році було за-
початковано проєкт Teen Camp, спрямований 
на базове ознайомлення дітей співробітників 
нашої компанії з затребуваними професіями 
сучасного бізнесу, ціннісними навичками і яко-
стями. Беручи участь у таких ініціативах, колеги 
сповнюються ентузіазмом і натхненням, вони 
готові ділитися своїми знаннями та досвідом, 
аби спрямувати молоде покоління на правиль-
ний шлях професійного розвитку в балансі та 
гармонії з особистим життям.

#BeResponsible

Окреме та важливе місце у розвитку корпора-
тивної культури займають соціальні ініціативи 
компанії. Ми розуміємо, що, турбуючись про 
інших і запроваджуючи соціальні проєкти, 
наші співробітники підвищують цінність не 
лише компанії, а й свою особисту як людини 
і відповідального члена суспільства. «Еста-
фета добра» — це проєкт корпоративного 
волонтерства, в рамках якого кожен підрозділ 
обирає певну добру справу, впродовж місяця її 
реалізовує і у короткому відеоролику ділиться 
результатами та передає естафетну паличку 
іншій команді колег. 12 відділів та підрозділів 
вже взяли участь у даному проєкті, який три-
ває донині.

ОБИРАЮЧИ СТРАТЕГІЮ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ, 
HR-КОМАНДА SYNGENTA ДІЙШЛА ВИСНОВКУ, ЩО ЗАЛУЧЕНІ 
СПІВРОБІТНИКИ ПРАЦЮЮТЬ ЕФЕКТИВНІШЕ, А ПРОЦВІТАННЯ 
КОМПАНІЇ ПОВНІСТЮ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАШИХ ЛЮДЕЙ. ТОМУ ВСІ 
ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ БУЛИ СПРЯМО-
ВАНІ НА СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО МІКРОКЛІМАТУ В КОМПАНІЇ
ОЛЕНА КОВАЛЕНКО,  
ДИРЕКТОРКА З ПЕРСОНАЛУ

Висаджування дерев, прибирання, 
старт волонтерського клубу — ці 
та інші ініціативи були підтримані 
нашими співробітниками у Києві та 
регіонах. Працівники активно долу-
чаються до впровадження  проєктів 
сталого розвитку та приділяють ува-
гу корпоративному волонтерству. 
Ми переконані, що такий «соціаль-
ний тимбілдинг» має величезний 
позитивний вплив як на працівників 
компанії, так і на громаду.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Незважаючи на активний період тран-
сформацій, нам вдалося втримати ба-
ланс та лояльність співробітників на 

високому рівні. Створені фокус-гру-
пи, у яких були задіяні наші працівни-
ки,  стали драйверами нових змін та 
проєктів.   Протягом 2018–2019 років 
понад 70 % співробітників з різних 
офісів та департаментів були залучені 
до соціальних ініціатив. Проведено 
більш ніж 30 командоутворюючих та 
соціальних заходів. Рівень залучено-
сті співробітників залишився на тому 
ж рівні, що й був на початку тран-
сформаційного періоду, і ми віримо, 
що з часом він тільки підвищувати-
меться. Регіональні колеги активно 
включилися у просування освітніх 
проєктів і вже восени 2019 року 
стартує нова освітня платформа для 
студентів-аграріїв. 

Компанія Syngenta залишається 
одним із лідерів ринку, маючи сильну 
корпоративну культуру, відповідальне 
ставлення до суспільства й активних 
працівників. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ, 
ІННОВАЦІЇ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА

9.1 Розвивати якісну, надійну, стійку 
та сталу інфраструктуру, включаючи 
регіональну та транскордонну інфра-
структуру, з метою підтримки еконо-
мічного розвитку та добробуту людей, 
приділяючи особливу увагу забезпечен-
ню недорогого і рівноправного доступу 
для всіх

9.2 Сприяти всеохоплюючій і стійкій 
індустріалізації, до 2030 року суттєво 
підвищити рівень зайнятості у про-
мисловості та частку промислового 
виробництва у валовому внутрішньому 
продукті відповідно до національних 
умов і подвоїти відповідні показники в 
найменш розвинених країнах

9.3 Розширити доступ дрібних промис-
лових та інших підприємств, особливо 
в країнах, що розвиваються, до фінан-
сових послуг, у тому числі до недоро-
гих кредитів, і посилити їх інтеграцію 

до виробничо-збутових ланцюжків та 
ринків

9.4 До 2030 року модернізувати інфра-
структуру і переобладнати промислові 
підприємства, зробивши їх стійкими 
за рахунок підвищення ефективності 
використання ресурсів і ширшого засто-
сування чистих та екологічно безпечних 
технологій і промислових процесів, за 
участі всіх країн відповідно до їх індиві-
дуальних можливостей

9.5 Активізувати наукові дослідження, 
нарощувати технологічний потенціал 
промислових секторів у всіх країнах, 
особливо країнах, що розвиваються, 
у тому числі шляхом стимулювання до 
2030 року інноваційної діяльності та 
значного збільшення кількості праців-
ників у сфері ДіР у розрахунку на 1 млн 
осіб, а також державних і приватних 
витрат на ДіР

9.a Сприяти розвитку екологічно стійкої 
і сталої інфраструктури в країнах, що 
розвиваються, за рахунок збільшення 
фінансової, технологічної та технічної 
підтримки африканських країн, найменш 
розвинених країн, країн, що не мають 
виходу до моря, і малих острівних дер-
жав, що розвиваються

9.b Підтримувати розробки, досліджен-
ня та інновації у сфері вітчизняних 
технологій у країнах, що розвиваються, 
у тому числі шляхом створення полі-
тичного клімату, сприятливого, зокрема, 
для диверсифікації промисловості та 
збільшення доданої вартості в сировин-
них галузях

9.c Істотно розширити доступ до інфор-
маційно-комунікаційних технологій і 
прагнути до забезпечення загального і 
недорогого доступу до Інтернету в най-
менш розвинених країнах до 2020 року

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
9.1 Розвивати якісну, надійну, сталу та 
доступну інфраструктуру, яка базується 
на використанні інноваційних техно-
логій, у т. ч. екологічно чистих видів 
транспорту

9.2 Забезпечити розширення викори-
стання електротранспорту та відповід-
ної мережі інфраструктури

9.3 Забезпечити доступність дорож-
ньо-транспортної інфраструктури, яка 
базується на використанні інноваційних 
технологій, зокрема через розширення 
форм участі держави у різних інфра-
структурних проектах

9.4 Сприяти прискореному розвитку 
високо- та середньовисокотехнологіч-
них секторів переробної промисловості, 
які формуються на основі використання 
ланцюгів «освіта – наука – виробництво» 
та кластерного підходу за напрямами: 
розвиток інноваційної екосистеми; 

розвиток інформаційно- телекомуніка-
ційних технологій (ІКТ); застосування 
ІКТ в АПК, енергетиці, транспорті та 
промисловості; високотехнологічне 
машинобудування; створення нових 
матеріалів; розвиток фармацевтичної та 
біоінженерної галузей

9.5 Створити фінансову та інституційну 
системи (інноваційну інфраструктуру), 
що забезпечуватимуть розвиток науко-
вих досліджень та науково- технічних 
(експериментальних) розробок

9.6 Забезпечити доступність Інтернету, 
особливо у сільській місцевості

9.7 Забезпечити збільшення участі мо-
лоді у наукових дослідженнях

9.8 Забезпечити стійке зростання ВВП 
на основі модернізації виробництва, 
розвитку інновацій, підвищення екс-
портного потенціалу, виводу на зовнішні 

ринки продукції з високою часткою 
доданої вартості

9.9 Підвищувати ефективність вироб-
ництва на засадах сталого розвитку та 
розвитку високотехнологічних конку-
рентних виробництв

9.10 Підвищити рівень зайнятості насе-
лення

9.11 Скоротити частку молоді, яка не 
працює, не навчається і не набуває про-
фесійних навичок

9.12 Сприяти забезпеченню надійних та 
безпечних умов праці для всіх працюю-
чих, зокрема шляхом застосовування ін-
новаційних технологій у сфері охорони 
праці та промислової безпеки

9.13 Створити інституційні та фінансові 
можливості для самореалізації потенці-
алу економічно активної частини насе-
лення та розвитку креативної економіки

ЦІЛЬ 9. СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,  
СПРИЯННЯ ВСЕОХОПЛЮЮЧІЙ І СТАЛІЙ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЯМ
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ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»:  
«КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ  
В РАМКАХ ПРОЄКТУ  
«ВЕСНЯНА ШКОЛА НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» − 2019»

ПРО КОМПАНІЮ

ДП «НАЕК «Енергоатом» є оператором 4-х діючих 
АЕС України, на яких експлуатується 15 атомних 
енергоблоків. Компанія є найбільшим виробни-
ком електроенергії в Україні  з часткою в загаль-
ному енергобалансі понад 50%. Компанії 16 відо-
кремлених підрозділів в різних регіонах України 
та представництво у Королівстві Бельгія. Чисель-
ність персоналу Компанії − 34 295 працівників. 

Веб-сайт НАЕК «Енергоатом»: atom.gov.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Україна належить до держав, що мають розви-
нену ядерну енергетику. Країна посідає сьоме 
місце у світі за часткою атомної генерації у 
загальному обсязі виробництва електроенергії. 
Однак зважаючи на те, що після 2030 закінчу-
ються терміни експлуатації більшості енергоб-
локів, перед українською атомною енергетикою 
постають наступні питання:

• забезпечення енергетичної безпеки та неза-
лежності держави;

• запобігання кліматичним змінам;
• утримання частки на ринку електроенергії;
• запобігання відтоку висококваліфікованих 

кадрів.

Завдяки потужній атомній генерації Україна 
може цілком впевнено почуватися на шляху до 
виконання Паризької кліматичної угоди, адже 
виробництво електроенергії на АЕС є низьковуг-
лецевою технологією.  За весь час експлуатації 
українські АЕС запобігли викидам у навколишнє 
середовище 2,7 млрд тонн діоксиду вуглецю. 
Якби експлуатацію атомних електростанцій 
України було припинено, додаткові викиди ста-
новили б 70 млн тонн СО

2 
щорічно.

Разом з тим є тенденція до збільшення термінів 
і вартості будівництва нових АЕС великої потуж-
ності і зниження їх конкурентоспроможності. 
У зв›язку з цим все більше країн вивчає можли-
вість впровадження альтернативних технологій, 
зокрема модульних реакторів малої потужності 
(МРММ), які зараз активно розробляються і ви-
вчаються. Головними перевагами малих модуль-
них реакторів є можливість їх швидкого будів-
ництва з почерговим введенням в експлуатацію 
кількох реакторів на одному майданчику, що 
пришвидшує окупність інвестицій, а також за-
безпечує відповідність найжорсткішим сучасним 
вимогам з безпеки. Саме ці переваги спонукали 
Енергоатом приєднатись до клубу розробни-
ків малих модульних реакторів та у 2018 році 
підписати з нашим стратегічним партнером – 

американською компанією Holtec 
International − Меморандум про 
взаєморозуміння щодо співпраці 
у використанні малих модульних 
реакторів SMR-160 в Україні.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Згідно з меморандумом ДП «НАЕК 
«Енергоатом» і Holtec International 
створять спільний координаційний 
комітет, що здійснюватиме органі-
зацію робіт з оцінки нормативної 
документації SMR-160 з метою її за-
стосування в Україні, підготовкою до 
ліцензування та ініціацію ліцензуван-
ня SMR-160 в державному ядерному 
регулюючому органі України. Разом з 
можливістю будівництва заміщуваль-
них потужностей на основі реакторів 
SMR-160 в Україні буде здійснена 
локалізація виробництва технологіч-
ного обладнання SMR-160, що в свою 
чергу дозволить країні стати одним 
з провідних світових експортерів 
реакторних систем, конструкцій та 
компонентів для малих модульних 
реакторів. 

Впровадження нових для України ре-
акторних технологій потребує підго-
товки висококваліфікованих кадрів. 
Тому Компанії важливо забезпечити 
всі умови для підготовки, працев-
лаштування та кар’єрного зростання 
молодих фахівців. І для того, щоб 
усвідомлювати, яким чином діяти 
далі, Енергоатому, необхідно було 
почути думку та бачення молоді 
щодо впровадження технологій мо-
дульних реакторів малої потужнос-
ті. Тому і виникла ідея проведення 
конкурсу інноваційних ідей в рамках 
проєкту «Весняна школа НАЕК 
«Енергоатом» − 2019», в якому взяли 
участь студенти закладів вищої осві-
ти та молоді фахівці.

Завданням конкурсу було обґрун-
тування впровадження в Україні 
технології модульного реактора 
малої потужності (однієї на вибір) 
відповідно до низки визначених 

критеріїв, серед яких експлуатаційна 
безпека, техніко-економічні показни-
ки, питання стандартизації та ліцен-
зування, можливість залучення до 
виробництва обладнання реактора 
українських підприємств та науков-
ців, соціальний та екологічний вплив 
на регіон розташування виробництва 
та багато інших.

Вітаючи учасників конкурсу, прези-
дент НАЕК «Енергоатом» Юрій Не-
дашковський наголосив, що визна-
чення нових реакторних технологій 
сьогодні є одним з найважливіших 
завдань для атомників усього світу.

Варто відзначити, що ці технології 
є новими і відповідної інформації 
у відкритих джерелах недостат-
ньо. Тому організаторами була 
підготовлена інформаційна довідка 
щодо стану, особливостей та етапів 
розробки і впровадження техно-
логій МРММ в Україні та світі. Для 

ВСІ ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ЗА 
ЧАС СВОГО ІСНУВАННЯ ЗАРЕКОМЕНДУВАЛА 
СЕБЕ, ЯК НАДІЙНА, ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ТА 
ЕКОНОМІЧНО ДУЖЕ ВИГІДНА ЕНЕРГОГЕ-
НЕРАЦІЯ. «АТОМНА» ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ Є 
ОДНІЄЮ З НАЙДЕШЕВШИХ В НАШІЙ КРАЇНІ 
ТА У СВІТІ ЗАГАЛОМ. З ІНШОГО БОКУ, СВІТО-
ВА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ЗІШТОВХНУЛАСЯ 
З ПРОБЛЕМОЮ ВИСОКОЇ ВАРТОСТІ НОВИХ 
АТОМНИХ ЕНЕРГОБЛОКІВ ТА ЗАНАДТО 
ТРИВАЛИМИ ТЕРМІНАМИ ЇХ БУДІВНИЦТВА. 
ДО ЦЬОГО ДОДАЛИСЬ ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ, 
АДЖЕ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ПІД ТИСКОМ 
ПОЛІТИКІВ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ ПРО 
ЗУПИНЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС АБО ВЗАГАЛІ 
ПРО ВІДМОВУ ВІД ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ, ЩО 
НЕ ДОДАЄ ОПТИМІЗМУ ІНВЕСТОРАМ. ВІДТАК, 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ПОСТАЛИ НА 
ШЛЯХУ НОВОГО БУДІВНИЦТВА В АТОМНІЙ 
ЕНЕРГЕТИЦІ, Є ОДНИМ З НАЙСЕРЙОЗНІШИХ 
ВИКЛИКІВ ДЛЯ НАШОЇ ГАЛУЗІ
ЮРІЙ НЕДАШКОВСЬКИЙ,  
ПРЕЗИДЕНТ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
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поліпшення комунікації та для більш активної 
роботи над обраними ідеями з кожною коман-
дою учасників конкурсу працювали куратори 
(представники Дирекції з комунікацій та ГО 
«Молодіжна енергетична спільнота»), які нада-
вали інформаційну та консультаційну підтримку 
конкурсантам.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

У конкурсі взяли участь шість команд (38 осіб), 
кожна з яких запропонувала на розгляд журі 
презентацію обраної технології. Серед запропо-
нованих на розгляд технологій були реактори 
типу BWRX HTR-PM − модульний високотем-
пературний газоохолоджувальний реактор із 
засипанням з кульових твелів, легководний 
реактор на теплових нейтронах SMART, реактор 
на сольовому розплаві IMSR-300, та реактори 
IMR і NuScale. 

Після кожної презентації, члени команд відпо-
відали на уточнюючі запитання членів журі, 
захищаючи вибір тієї чи іншої технології. До 
складу журі увійшли президент Енергоатома 
Юрій Недашковський, генеральний директор 
ВП «Атомпроєктінжиніринг» Юрій Шейко, ди-
ректор ВП «Науково-технічний центр» Микола 
Власенко, інженер відділу моніторингу сві-
тових напрямів функціонування та розвитку 
ядерно-енергетичного комплексу Енергоатома 
Ілля Краснуха, а також генеральний дирек-
тор Holtec Ukraine Сергій Тараканов. Оціню-
ючи презентації, журі дійшло одностайного 
висновку щодо їх високої інформативності та 
ґрунтовного викладення складного технічного 
матеріалу. 

Переможцем конкурсу стала команда №4, яка 
запропонувала реактор IMSR-300. За активну 
участь у конкурсі заохочувальні призи отримали 

члени команди №3, які виступили 
з презентацією про південнокорей-
ську технологію малих модульних 
реакторів SMART.

Впевненість, з якою тримались 
учасники конкурсу, їхня готовність 
до фахової дискусії та відстоювання 
власної точки зору щодо розвитку 
атомної енергетики, переконливо 
довела – українським атомникам є на 
кого спиратись в реалізації майбутніх 
амбітних інноваційних та технологіч-
них проєктів.

Варто відзначити, що такий крок 
надав можливості керівництву 
Компанії зрозуміти бачення молоді 
щодо подальшого розвитку атом-
ної енергетики в Україні, на скільки 
вони вбачають перспективність цих 
технологій і чи взагалі розглядають 
атомну енергетику як один із шляхів 
у вирішенні питань кліматичних змін. 

Кожна команда в своїх презентаціях 
робила акцент на інноваційності, 
безпеці та екологічності впрова-
дження технологій МРММ. Тому 
ми з впевненістю можемо і надалі 
розвивати цей напрямок, тим самим 
будемо:

• здійснювати свій внесок у запобі-
гання кліматичним змінам;

• готувати майбутніх фахівців з цін-
ностями сталого розвитку;

• здійснювати розвиток інфра-
структури та регіонів присутності 
Компанії;

• створювати нові робочі місця;

• підтримувати поширення інно-
вацій та впровадження нових 
технологій в ядерно-енергетичній 
галузі. 
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СКОРОЧЕННЯ 
НЕРІВНОСТІ

10.1 До 2030 року поступово 
досягти й підтримувати зростання 
доходів найменш забезпечених 
40 відсотків населення на рівні, 
що перевищує середній по країні

10.2 До 2030 року підтримати 
законодавчим шляхом та заохо-
чувати активну участь усіх людей 
у соціальному, економічному 
і політичному житті незалежно 
від їхнього віку, статі, інвалідності, 
раси, етнічної належності, похо-
дження, релігії та економічного 
чи іншого статусу

10.3 Забезпечити рівність мож-
ливостей і зменшити нерівність 
результатів, у тому числі шляхом 
скасування дискримінаційних 
законів, політики і практики та 
сприяння прийняттю відповідного 
законодавства, політики та захо-
дів у цьому напрямі

10.4 Прийняти відповідну політи-
ку, особливо бюджетно-податко-

ву політику, політику в питаннях 
заробітної плати та соціального 
захисту, і поступово домагатися 
забезпечення більшої рівності

10.5 Удосконалювати методи регу-
лювання та моніторингу глобаль-
них фінансових ринків і установ 
та більш послідовно застосовува-
ти такі методи

10.6 Забезпечити більшу пред-
ставленість і більше право голосу 
країн, що розвиваються, у проце-
сах прийняття рішень у глобаль-
них міжнародних економічних 
і фінансових установах, щоб зро-
бити ці установи більш ефектив-
ними, авторитетними, підзвітними 
і легітимними

10.7 Сприяти впорядкованій, 
безпечній, законній і відповідаль-
ній міграції та мобільності людей, 
у тому числі за допомогою прове-
дення спланованої і добре проду-
маної міграційної політики

10.a Проводити в життя принцип 
особливого та диференційовано-
го режиму для країн, що розвива-
ються, особливо найменш розви-
нутих країн, відповідно до угод 
Світової організації торгівлі

10.b Заохочувати офіційну допо-
могу з метою розвитку і фінан-
сові потоки, у тому числі прямі 
іноземні інвестиції, для найбільш 
нужденних держав, особливо 
найменш розвинених країн, країн 
Африки, малих острівних держав, 
що розвиваються і країн, що не 
мають виходу до моря, відповідно 
до їх національних планів і про-
грам

10.c До 2030 року скоротити 
операційні витрати, пов’язані з пе-
реведенням мігрантами грошових 
коштів, до менш ніж 3 відсотки від 
суми переказу і ліквідувати кана-
ли грошових переказів, у яких ці 
витрати перевищують 5 відсотків

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

10.1 Забезпечити прискорене 
зростання доходів найменш за-
безпечених 40% населення

10.2 Запобігати проявам дискримі-
нації в суспільстві

10.3 Забезпечити доступність по-
слуг соціальної сфери

10.4 Проводити політику оплати 
праці на засадах рівності та спра-
ведливості

10.5 Провести реформу пенсійно-
го страхування на засадах спра-
ведливості та прозорості

ЦІЛЬ 10. СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ  
ВСЕРЕДИНІ КРАЇН І МІЖ НИМИ
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ISOBAR UKRAINE:  
СТАЖУВАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГЛУХИХ 
ТА СЛАБОЧУЮЧИХ ЛЮДЕЙ У СФЕРУ РЕКЛАМИ ТА ІТ

ПРО КОМПАНІЮ

Агентство Isobar Ukraine – digital-центричне агент-
ство повного циклу, спеціалізується на розробці, 
проведенні інтегрованих комунікаційних кампаній, 
та створенні крос-медійних рекламних рішень, в 
основі яких лежать digital-технології. Створене в 
2004 році. Входить до складу комунікаційної групи 
Dentsu Aegis Network Ukraine. До основних клієн-
тів агентства відносяться наступні: Bayer, Toyota, 
Berlin-Chemie, Епіцентр, Philips. 

Сайт агентства: https://isobar.com.ua/

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Впродовж 2016–2019 років агентство Isobar 
Ukraine реалізувало ініціативу з працевлашту-
вання нечуючих та слабочуючих людей, і тим 
самим стало першим агентством на ринку digital, 
яке впровадило соціально відповідальну практи-
ку відносно людей із вадами слуху.

Ідея проєкту: донести роботодавцям, що 
працівники із вадами слуху також мають повно-
цінну конкуренцію на ринку праці як мінімум в 
digital-напрямках. Компанія на своєму прикла-
ді показала, що подібна адаптація в колективі 
можлива і нечуючі та слабочуючі можуть бути 
повноцінними співробітниками. 

Задачі проєкту: 

• Розробити механізми адаптації людей з осо-
бливими потребами в компанії

• Забезпечення лояльних співробітників на по-
зиціях з високою плинністю

• Забезпечити потік Junior співробітників 
на певний набір посад

• Масштабування ініціативи в інші компанії

Комунікаційна мета:

Продемонструвати простоту адаптації людей 
з вадами слуху під сучасні офісні умови та 
зламати загальний стереотип про те, як складно 
взаємодіяти з такими людьми в рамках роботи 
(спілкування, постановка задач та ін.)

Стажування пройшло за такими напрямками:

• Контекстна реклама

• Дизайн

• Фінанси

• Робота з контентом сайтів

Провідні фахівці агентства провели навчання та тре-
нінги для людей із вадами слуху. Стажери виконува-
ли завдання по своїх напрямках, вивчали тенденції 
ринку і підходи до вирішення робочих завдань. 

Спілкування здійснювалося за до-
помогою листування в електронній 
пошті, Skype, Facebook.

70% стажерів отримали пропозицію 
про роботу і на даний момент є спів-
робітниками нашої компанії та ком-
паній партнерів.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Проєкт вирішує проблему відсут-
ності освітніх платформ та мож-
ливостей кар’єрного зростання 
у сучасних компаніях для нечуючих 
та слабочуючих людей. 

За допомогою проєкту, люди із вадами 
слуху можуть отримати базові знання 
сучасних професій та в перспективі 
працювати в сучасних компаніях на 
рівні  з іншими працівниками.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Після реалізації  проєкту ми досягли 
таких результатів:

• Забезпечили потік Junior співро-
бітників на певний набір посад, 
за якими був дефіцит претендентів. 

• Сформували базу резюме здобу-
вачів з обмеженнями слуху, які за-
цікавлені отримати роботу

• Розробили механізми адаптації 
людей з особливими потребами 
в компанії. 

• Розробили інструкції, пакети на-
вчальних матеріалів, що полег-
шують процес адаптації людей 
з вадами слуху і глухих, а також, їх 
сприйняття з боку співробітників 
компанії.

• В рамках стажування протестува-
ли можливості працевлаштування 
людей з вадами слуху. 

• Простажували 17 осіб із вадами 
слуху, більшість з яких працевла-
штували до комунікаційної групи 
Dentsu Aegis Network Ukraine та 
в інші компанії. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

11.1 До 2030 року забезпечити 
загальний доступ до достатнього, 
безпечного і недорогого житла й 
основних послуг і упорядкувати 
нетрі

11.2 До 2030 року забезпечити 
всім можливість користуватися 
безпечними, недорогими, доступ-
ними та екологічно стійкими тран-
спортними системами на основі 
підвищення безпеки дорожнього 
руху, зокрема розширення вико-
ристання громадського транспор-
ту, приділяючи особливу увагу 
потребам тих, хто перебуває 
в уразливому становищі, жінок, 
дітей, інвалідів і літніх осіб

11.3 До 2030 року розширити масш-
таби відкритої для всіх і екологічно 
стійкої урбанізації та можливості 
для комплексного і сталого плану-
вання населених пунктів та управ-
ління ними на основі широкого 
участі в усіх країнах

11.4 Активізувати зусилля із за-
хисту та збереження всесвітньої 
культурної і природної спадщини

11.5 До 2030 року суттєво скоро-
тити кількість загиблих і постраж-
далих та значно зменшити прямий 
економічний збиток у вигляді 
втрат світового валового внутріш-
нього продукту внаслідок лих, у 
тому числі пов’язаних з водою, 
приділяючи особливу увагу захи-
сту малозабезпечених і вразливих 
груп населення

11.6 До 2030 року зменшити 
негативний екологічний вплив 
міст у перерахунку на одну особу 
населення, в тому числі шляхом 
приділення особливої уваги яко-
сті повітря і видаленню міських та 
інших відходів

11.7 До 2030 року забезпечити 
загальний доступ до безпечних, 
доступних і відкритих для всіх 
зелених зон та громадських місць, 
особливо для жінок і дітей, літніх 
людей та інвалідів

11.a Підтримувати позитивні еко-
номічні, соціальні та екологічні 
зв’язки між міськими, приміськими 
і сільськими районами на основі 

підвищення якості планування 
національного та регіонального 
розвитку

11.b До 2020 року значно збіль-
шити кількість міст і населених 
пунктів, що прийняли та реалізу-
ють комплексні стратегії і плани, 
спрямовані на усунення соціаль-
них бар’єрів, підвищення ефек-
тивності використання ресурсів, 
пом’якшення наслідків зміни клі-
мату, адаптацію до його зміни та 
здатність протистояти стихійним 
лихам, а також розробити й упро-
вадити, відповідно до Сендайської 
рамкової програми зі зниження 
ризику лих на 2015–2030 роки, 
заходи з комплексного управління 
ризиками, пов’язаними з лихами, 
на всіх рівнях

11.c Надавати найменш розвине-
ним країнам сприяння, в тому чис-
лі шляхом фінансової та технічної 
допомоги, у будівництві екологіч-
но стійких і міцних будівель з ви-
користанням місцевих матеріалів

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

11.1 Забезпечити доступність житла

11.2 Забезпечити розвиток поселень 
і територій виключно на засадах 
комплексного планування та управ-
ління за участю громадськості

11.3 Забезпечити збереження куль-
турної і природної спадщини із 
залученням приватного сектору

11.4 Забезпечити своєчасне опові-
щення населення про надзвичайні 
ситуації з використанням іннова-
ційних технологій

11.5 Зменшити негативний вплив 
забруднюючих речовин, у т. ч. на 
довкілля міст, шляхом викори-
стання інноваційних технологій

11.6 Забезпечити розробку і реалі-
зацію стратегій місцевого розвит-
ку, спрямованих на економічне 
зростання, створення робочих 
місць, розвиток туризму, рекреа-
ції, місцевої культури і виробни-
цтво місцевої продукції

ЦІЛЬ 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, БЕЗПЕКИ, 
ЖИТТЄСТІЙКОСТІ Й ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІСТ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
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1+1 МЕДІА: 
ЕСТАФЕТА ДОБРА

ПРО КОМПАНІЮ

1+1 Медіа – один із найбіль-
ших медіахолдингів в Україні. 
До складу 1+1 Медіа входить 
7 телеканалів − «1+1», «2+2», 
«ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 
International», «УНІАН ТБ» та 
«Бігуді», а також група інтер-
нет-сайтів, власний вироб-
ничий департамент, VOD-платформа 1+1 video і 
Вища школа Media & Production. 

Посилання на сайт компанії: https://media.1plus1.ua/

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Щорічне опитування в рамках корпоративної 
соціальної відповідальності серед співробіт-
ників 1+1 медіа, проведене 2017 року показало, 
що є запит на участь у волонтерських проєктах 
і бажання допомагати людям похилого віку, 
дітям, тваринам, довкіллю тощо. Варіантів було 
досить багато, і ми вирішили дати таку мож-
ливість співробітникам, але в рамках одного 
проєкту, а не 15. 

Так з’явилась «Естафета добра». Це соціальний 
челендж, під час якого співробітники переда-
ють «естафетну паличку» від департаменту до 
департаменту, роблячи добрі справи. Кожен 
колектив самостійно вирішує кому та як до-
помагає. Єдиною умовою є обмеження в часі 
– один місяць та ефект несподіванки, адже, хто 
буде наступним, – таємниця. Таким чином ми 
забезпечили волонтерські потреби співробітни-

ків, дали можливість самостійно обрати спосіб 
допомоги, внесли елемент азарту та створили 
новий вид тімбілдингу.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Для підтримки проєкту в компанії, першими, хто 
взяв участь стали топ-менеджери «1+1 медіа». 
Вони розмалювали авторськими малюнками 
стіну у приймальній реанімаційного відділення, 
розпочали капітальний ремонт у кімнаті зустрі-
чей дітей з батьками, який не робився від 1968 
року та посадили троянди на території Київської 
дитячої інфекційної лікарні. Менеджмент меді-
ахолдингу надихнув власним прикладом інших 
співробітників приєднатися до проєкту та пере-
дав естафетну паличку першому департаменту. 

Співробітники були дуже натхненні та із задо-
воленням приєдналися до «Естафети добра». 
Протягом року ми допомагали людям похилого 
віку, влаштували концерт у дитячому таборі 
для школярів та студентів музичної школи, 
провели освітню лекцію про створенню віде-
ороликів для молоді з інвалідністю, відвідали 
поранених бійців, які перебувають на лікуванні 

у Головному військовому клінічному 
госпіталі Києва та Спеціалізований 
Будинок дитини Київської області 
(м. Боярка), допомогли зібрати до 
школи 3 дітей з багатодітної роди-
ни, провели семінар «Як працювати 
дома?» для жінок, які перебувають 
в складних життєвих обставинах, 
подарували комп’ютери та навчили 
дітей з «Отчого дому» користувати-
ся ними.

Естафетна паличка передавалась у 
відеоролику з результатами зробле-
ної справи. І щоразу на колег чекала 
несподіванка про те, чия черга 
настає.

Ми вирішили, що ланцюжок добрих 
справ не повинен перериватися, 
більш того, він має набути всеукра-
їнських масштабів і запропонували 
іншим компаніям приєднатися до 
«Естафети добра», надаючи їм кон-
сультаційну допомогу.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

2018 року до «Естафети добра» 
долучились українські, міжнародні, 
державні та комерційні компанії. 
Першою продовжила ланцюжок 
доброти міжнародна компанія 
Syngenta в Україні. 92 співробіт-
ники компанії взяли участь у 9 
різноманітних ініціативах. Топ-мене-
джери спільно з партнером арт-га-
лереєю Garna Gallery розписали 
стіни їдальні відділення токсикології 
Національної дитячої лікарні «Охма-
тдит». Компанія Syngenta в Україні 
продовжує «Естафету добра» в 
рамках компанії. 

Далі естафетна паличка перейшла 
до державного підприємства «НАЕК 
«Енергоатом». Корпоративні волон-
тери разом з батьками та персона-
лом Центру раннього розвитку для 
дітей із синдромом Дауна провели 
генеральне прибирання примі-

щення та навколишньої території 
Центру.  

Естафетну паличку перейняла ме-
режа АЗК ОККО. Працівники при-
святили соціальним ініціативам 248 
волонтерських годин. Вони при-
брали територію будинку для літніх 
людей у Київській області, який був 
після ремонту та закупили необ-
хідні товари для їх користування. 
Також провели ремонтні роботи у 
центрі соціальної підтримки «Добре 
вдома» у м. Дніпро та привезли не-
обхідні речі, щоб підготувати дітей 
Центру до 1 вересня.

Продовжуючи корпоративний 
ланцюжок доброти, 67 працівників 
міжнародної аудиторсько-консал-
тингової компанії EY в Україні взяли 
участь у п’яти соціальних ініціати-
вах. Співробітники різних відділів 
запропонували отримувачів допо-
моги та виступили лідерами ініціа-
тив, відповідальними за реалізацію і 
залучення волонтерів. Вони відвіда-
ли дитячий будинок у смт Ворзель, у 
якому мешкають малюки з інвалідні-
стю, – встановили батут і подарува-
ли закладу розвивальні ігри. 

Зі свого боку виклик від компанії EY 
отримав агрохолдинг Астарта-Київ. 
До «Естафети добра» долучились 
2 000 волонтерів з 9 регіонів Укра-
їни: м. Київ, Полтавська, Харківська, 
Вінницька, Хмельницька, Житомир-
ська, Тернопільська, Черкаська та 
Чернігівська області. Представники 
компанії та громади організували 
заходи з облаштування громад-
ських місць, провели ремонтні ро-
боти, допомогли освітнім закладам, 
стали донорами крові, висадили де-
рева та ініціювали інші активності. 

Ще однією компанією, яка приєдна-
лась до всеукраїнської «Естафети 
добра» стала SoftServe. Співробіт-
ники у Львові, Києві, Дніпрі, Хар-
кові, Івано-Франківську, Рівному, 
Чернівцях та Софії (Болгарія) орга-
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нізували низку благодійних заходів та фан-
дрейзингових кампаній на підтримку проєктів 
корпоративного благодійного фонду «Відкриті 
очі», а саме: відкриття простору для розвитку 
дітей з аутизмом у м. Івано-Франківськ та від-
криття Кімнат позитиву у дитячих лікарнях міст 
Івано-Франківськ, Харків, Дніпро та Рівне. 

Наступною естафетну паличку отримала фар-
мацевтична компанія «Фармак». Група актив-
них волонтерів відвідала притулок для тварин 
«Сіріус», допомогла у прибиранні території, 
звільнила площу для побудови нових вольєрів, 
утеплила місця для ночівлі собак сіном перед 
зимовими морозами, забезпечила усіх пухна-
стих мешканців водою, а також зібрала 200 
кг гуманітарної допомоги: лікарські засоби, 
утеплювальні матеріали, корми та господарські 
вироби.

Міжнародна компанія «Ашан» долучилася до 
соціальної естафети з волонтерами одразу 9 
міст України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріж-
жя, Харків, Чернівці, Львів, Одеса, Житомир. 
Наприкінці листопада співробітники зібрали 
бажання дітей з підшефних дитячих будинків 
та благодійних організацій-партнерів, і вже від 

1-го грудня у кожному з 26 магазинів «Ашан» 
стояла ялинка, прикрашена іграшками-мріями. 
Упродовж місяця кожен клієнт міг долучитись 
до акції, придбавши дитині подарунок, вказа-
ний на іграшці, та залишити його працівникам 
або ж передати особисто під час спільного 
візиту з командою волонтерів. Вдалося здійс-
нити бажання 747 дітей із 15 дитячих будинків 
та 6 благодійних організацій.

2019 року «Естафета добра» крокувала далі 
і опинилась в «Леруа Мерлен», Credit Agricole, 
Winner, TRADE Хенкель Баутехнік Україна та 
Watsons.

Ми сподіваємося, що ланцюжок добрих справ 
не перерветься ніколи, а до «Естафети добра» 
приєднаються не тільки представники соці-
ально-відповідального бізнесу, а й державні 
навчальні заклади, адже добро не має меж. 
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«ДЕЛОЙТ» В УКРАЇНІ:  
«ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ – ТВОРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!» – 
ПАРТНЕРСТВО БІЗНЕСУ І СУСПІЛЬСТВА

ПРО КОМПАНІЮ

Компанія «Делойт» в Україні надає послу-
ги в сфері аудиту, консалтингу, фінансового 
консультування, управління ризиками, оподат-
кування і супутні послуги клієнтам державного 
та приватного сектору, що здійснюють свою 
діяльність у різних галузях економіки. До числа 
клієнтів «Делойт» входять близько чотирьохсот 
із п’ятисот найбільших компаній світу за щоріч-
ним рейтингом журналу Fortune.

Понад 312 000 фахівців «Делойт» у 150 країнах 
світу спрямовують свої професійні зусилля, аби 
здійснювати вплив, що має значення. Завдяки 
глобальній мережі, а також 26-річному досвіду 
роботи в Україні, «Делойт» відкриває своїм клієн-
там можливості світового класу та надає високо-
якісні послуги. Команда «Делойт» в Україні – це 
понад 500 співробітників, які працюють AsOne 
(одна з цінностей компанії, «разом – як один!»).

www.deloitte.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МАЛА МІСЦЕ

Сьогодні в Україні бізнес і благодійники дуже 
стримано підтримують сфери культури й мис-
тецтва. За дослідженням1 Pro Bono Club Ukraine, 
до найпопулярніших напрямів, у яких компанії 

реалізують свої проєкти корпоративної соціаль-
ної відповідальності, входять: освіта, умови праці 
та екологія. Згідно з рейтингом2 Українського 
форуму благодійників, у розподілі за сфера-

ДЛЯ МЕНЕ КІНЕМАТОГРАФ – ЦЕ ОДНА ЗІ 
СКЛАДОВИХ КУЛЬТУРИ НАЦІЇ, КУЛЬТУРИ 
КРАЇНИ. І ЗАРАЗ ВІН СТАВ ПОТУЖНИМ 
ІНСТРУМЕНТОМ ДОНЕСЕННЯ ВАЖЛИВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ. ЦЕЙ ПРОЄКТ СПРЯМОВАНИЙ НА 
ПРОБУДЖЕННЯ І РОЗБУДОВУ ЗАГАЛЬНОЛЮД-
СЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У ФОРМАТІ КОРОТКО-
МЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ. ЗА ТРИ ХВИЛИНИ 
ПЕРЕГЛЯДУ ТИ МОЖЕШ ПЕРЕЖИТИ СПРАВЖ-
НІЙ СПЕКТР ЕМОЦІЙ, ЗАМИСЛИТИСЬ НАД 
ПЕВНИМИ ПРОБЛЕМАМИ. І ОСКІЛЬКИ МИ 
БУДУЄМО PURPOSE-DRIVEN-КОМПАНІЮ – МИ 
НА ОДНОМУ ШЛЯХУ З ТАКИМИ ІНІЦІАТИВАМИ
АНДРІЙ БУЛАХ, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР 
«ДЕЛОЙТ» В УКРАЇНІ

ми надання благодійної допомоги 
в 2017 році 69,2% належать сфері 
охорони здоров’я. Далі у рейтингу 
йдуть соціальний захист, освіта й 
наука та інші. Культура й мистецтво 
знаходяться на одній з останніх 
сходинок за кількістю благодійних 
коштів – 0,4%.

Культурні інституції зазвичай не 
мають достатньо можливостей для 
реалізації творчого потенціалу та 
розвитку галузі загалом. Напри-
клад, донедавна щорічну кількість 
нових фільмів українського вироб-
ництва можна було перерахувати 
на пальцях. Проте навіть вони не 
користувалися популярністю серед 
громадськості через низьку якість, 
порівнюючи з іноземними стрічками.

Вирішити проблему можна лише за 
допомогою синергії зусиль з боку 
держави, бізнесу й суспільства. На 
заході широко розповсюджена прак-
тика підтримки культури не лише 
соціально-відповідальним бізнесом і 
державними виділеннями коштів, а й 
за допомогою свідомих громадян.

Зрушити ситуацію з місця можливо і 
в нашій країні. Компанія «Делойт» в 
Україні підтримує соціально-культурні 
проєкти з 2016 року. Ми переконані, 
що такі проєкти не лише сприяють 
розвитку мистецької сфери в Україні, 
а й впливають на трансформацію сві-
домості суспільства, без чого немож-
лива трансформація всієї країни.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Компанія «Делойт» в Україні з 
2016 року підтримує соціаль-
но-культурні проєкти. Саме до 
таких належить ініціатива «Дивись 
українське – твори своє майбутнє!» 
(далі – «Дивись українське!»). Фільми 
проєкту дають можливість глядачу 
«прожити» разом із кіногероями 
життєствердні історії. Проєкт перегу-
кується з цінностями, які об’єднують 
нас у «Делойт».

Ініціаторами та розробниками про-
єкту є Асоціація «Сприяння розвитку 
кінематографа в Україні – Дивись 
українське!» (далі – Асоціація) та 
компанія «Вавілон».

Місія «Делойт» у світі – надихати 
співробітників, сприяти успіхові 
клієнтів і приносити користь суспіль-
ству. І «Делойт» в Україні її повністю 
поділяє. Тому компанія виступила не 
лише партнером проєкту, а й об’єд-
нала колег і клієнтів у досягненні 
мети.

Суспільство

Головна місія проєкту полягає в роз-
критті людського потенціалу та фор-
муванні тенденції сталого розвитку 
українського суспільства. Маркера-
ми в досягненні мети є збільшення 
кількості глядачів українського кіно, 
поширення творчими засобами гро-
мадянських та моральних цінностей, 
а також залучення до кіновироб-
ництва нових українських авторів 
і кінематографістів.

У сюжети вплетені життєствердні 
історії, що не залишають байдужим 
нікого, адже звертаються до глибин-
них питань.

Співробітники

Делойтівці отримали важливу роль 
у формуванні й розвитку проєкту. 
Початковим етапом залучення спів-
робітників до проєкту було інфор-
мування про перший сезон «Дивись 
українське!» у внутрішніх каналах 
комунікації. Співробітники ділилися 
власними роздумами, дискутували 
щодо розвитку кіноіндустрії і тем, які 
зачіпають фільми.

На другому етапі делойтівці отрима-
ли важливу роль у підтримці ініціати-
ви та допомогли компанії обрати для 
спонсорства фільми за сценаріями 
переможців конкурсу молодих укра-
їнських сценаристів. Усі охочі мали 

НА ЗАПРОШЕННЯ КОМПАНІЇ «ДЕЛОЙТ» 
В УКРАЇНІ ВІДВІДАВ КІНОПОКАЗ 
УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ 
КОРОТКОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ. РАНІШЕ 
Я ДЕЩО СКЕПТИЧНО СТАВИВСЯ ДО 
ВІТЧИЗНЯНИХ СЦЕНАРІЇВ І ДО КІНО 
ЗАГАЛОМ, АЛЕ СЬОГОДНІ БУВ ПРИЄМНО 
ЗДИВОВАНИЙ! І, СУДЯЧИ З РЕАКЦІЇ 
ЗАЛУ, НЕ ЛИШЕ Я. АБСОЛЮТНА ТИША 
В ПЕРЕРВАХ МІЖ СТРІЧКАМИ, ЖОДНОГО 
УВІМКНЕНОГО ЕКРАНА СМАРТФОНА ПІД 
ЧАС ПОКАЗУ І ОБГОВОРЕННЯ ФІЛЬМІВ, 
А НЕ ЛИШЕ БІЗНЕС-ПИТАНЬ ПІСЛЯ 
НЬОГО, – ЦЕ ГОВОРИТЬ САМЕ ЗА СЕБЕ. 
ДЯКУЮ ЗА НОВІ ВРАЖЕННЯ!
АНДРІЙ ОСТАПЕЦЬ,  
ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР CAMPARI UKRAINE
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можливість віддати свій голос за ту стрічку, що 
йому чи їй найбільше сподобалася. В анонімно-
му опитуванні взяла участь третина співробіт-
ників.

Компанія виступила спонсором фільму, що 
зібрав найбільше голосів. А до фінансової під-
тримки другої стрічки за кількістю голосів долу-
чився топ-менеджмент компанії. Аби відзначити 
разом зі співробітниками підтримку проєкту, 
«Делойт» в Україні спільно з Асоціацією запро-
сив делойтівців на закритий кінопоказ фільмів.

Клієнти

Ми в «Делойт» в Україні вважаємо, 
що ера обміну беззмістовними 
подарунками у цивілізованому 
бізнес-середовищі відходить 
у минуле. Натомість прийшла 
пора дарувати сенси та емоції. 
Минулого року з нагоди новоріч-
них та різдвяних свят ми привітали 
наших клієнтів і бізнес-партнерів 
запрошенням на закритий показ 
соціальних короткометражних 
фільмів у межах проєкту «Дивись 
українське!».

Наша компанія має унікальну можливість особи-
стим прикладом впливати на стейкхолдерів, з яки-
ми співпрацює. Відповідно до нашої мети «Здійсню-
вати вплив, що має значення» ми використовуємо 
свята як привід ділитися з колом нашого впливу 
ідеями, в які віримо і які мають соціальний вплив. 
Ми плануємо продовжити подібні кіновечори, аби 
це стало доброю традицією компанії.

Ресурси для реалізації проєкту: фінансова 
підтримка на створення фільмів, організація 
закритих показів у кінотеатрі, час на комуніка-
цію з нашими стейкхолдерами: співробітниками, 
клієнтами та бізнес-партнерами.

НАМ ВДАЛОСЯ НАЛАГОДИТИ ВИРОБНИЦТВО ЯКІСНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРО-
ДУКТУ, ДОВЕСТИ ЙОГО ДО СПОЖИВАЧА, ФОРМУЮЧИ СМАК ДО УКРАЇНСЬКОГО 
КІНО. ПРОТЕ ГОЛОВНОЮ ОЗНАКОЮ НАШОГО СУЧАСНОГО КІНО Є СТВОРЕН-
НЯ, ТАК БИ МОВИТИ, ШИРОКОЕКРАННОГО ПОЗИТИВУ. ОТОЖ УСІ ФІЛЬМИ 
ПРОЄКТУ – ЦЕ СВОЄРІДНІ МОТИВАТОРИ, ЩО НАДИХАЮТЬ НА ДОБРІ СПРАВИ, 
НА ДІЇ, ЩО ВЕДУТЬ ДО ЗМІН НА КРАЩЕ. ІДЕЯ СТРІЧОК ПОЛЯГАЄ У СТВЕРДЖЕН-
НІ – «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ», «ВИХІД МОЖНА ЗНАЙТИ З БУДЬ-ЯКОЇ СИТУАЦІЇ», 
«ВІР У СЕБЕ ТА ДІЙ, БО ІСТОРІЮ ТВОРЯТЬ ЛЮДИ!
АНДРІЙ РІЗОЛЬ, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Компанія «Делойт» в Україні є парт-
нером Асоціації у створенні трьох 
короткометражних фільмів уже дру-
гий сезон поспіль.

Два фільми українських режисе-
рів – «Клоун» і «Домовина» – профі-
нансувала компанія. На створення 
третього фільму, «Дзвінок», топ-ме-
неджмент компанії зібрав власні 
кошти.

Загалом, фільми проєкту «Дивись 
українське!» вже отримали понад 
20 фестивальних нагород.

Більшість співробітників «Делойт» 
знають і підтримують проєкт «Дивись 
українське!», з нетерпінням чекаючи 
на старт нового сезону. А на ново-
річному кінопоказі, крім делойтівців, 
були присутні близько ста наших 
клієнтів із 45 організацій.

Ми продовжуємо трансформувати 
себе і підтримувати проєкти, що 
мають значення. Будуючи культуру 

цінностей, підтримуючи соціальні 
проєкти та залучаючи до цього стей-
кхолдерів – ми показуємо приклад 
і для інших компаній в Україні. І ма-
ємо надію, що власним прикладом 
«Делойт» в Україні сприяє трансфор-
мації українського бізнесу і суспіль-
ства загалом. 
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ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»:  
КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ «МИ – ЦЕ МІСТО» 
щорічна грантова програма-конкурс, що сприяє 
підвищенню соціальної активності місцевих мешканців, 
реалізації суспільно-корисних проєктів та підвищення 
якості життя у місті Запоріжжя та області

ПРО КОМПАНІЮ

Конкурс є спільним проєктом  
двох компаній: 

1. Публічне акціонерне товариство 
«Запорізький металургійний комбінат 
«Запоріжсталь». ПАТ «Запоріжсталь». 

2. Громадська організація «Запоріжжя. 
Платформа спільних дій». ГО «ЗПСД».

ПАТ «Запоріжсталь» займає одне із провідних 
місць у металургійній галузі України й входить 
до складу Группи Метінвест. Комбінат виробляє 
близько 3,5 млн тон готового металопрокату 
на рік. Висока якість продукції підтверджуєть-
ся високим попитом на неї як в Україні, так і в 
десятках країн світу. На підприємстві працюють 
11 тис. осіб. 

Партнер конкурсу – ГО «Запоріжжя. 
Платформа спільних дій», створена у 2018 р. 
з метою втілення суспільно-корисних ідей для 
розвитку міста, шляхом налагодження ефек-
тивного діалогу громади, бізнесу та влади. 
Протягом 2018–2019 рр. співробітники органі-
зації (8 чоловік) реалізували близько 50 про-
єктів, які охопили до 400 тис. мешканців 
Запоріжжя та області. 

Історія конкурсу «Ми – це місто» бере початок 
з 2013 року. З метою підвищення якості жит-
тя в місті Запоріжжя та області керівництвом 
ПАТ «Запоріжсталь» був ініційований перший в 
регіоні грантовий конкурс соціальних ініціатив. 
У 2015 році до участі долучилися підприємства 
Групи Метінвест – «Запоріжвогнетрив» і «Запо-
ріжкокс», а в 2018-му – Запорізький ливарно-ме-
ханічний завод. У 2019 р., зважаючи на стрімке 
масштабування проєкту «Ми – це місто», збіль-
шення кількості учасників та обсягу грантового 
фонду, організатори прийняли рішення долучити 
до процесу ГО «Запоріжжя. Платформа спільних 
дій», і таким чином забезпечити повну прозо-
рість усіх етапів проєкту.

Із першого сезону конкурсу його місія полягала у 
покращенні соціального мікроклімату, підвищенні 
активності місцевого населення; поліпшенні інф-
раструктури регіону; підтримка актуальних про-
єктів, спрямованих на сталий розвиток регіону та 
підвищення якості життя суспільства в Запоріжжі 
та області. Одна з основних передумов заснуван-
ня конкурсу – створення сприятливих умов для 
життя та розвитку соціальної взаємодії в містах 
присутності підприємств Групи Метінвест.

Брати участь у «Ми – це місто» 
можуть некомерційні організації, 
муніципальні установи і ініціативні 
городяни. Ініціативні групи або ор-
ганізації повинні самостійно сфор-
мулювати проблемні питання в своїх 
проєктах, довести їх актуальність для 
міста чи області, запропонувати шля-
хи вирішення проблем, що можуть 
виникнути, і реалізувати свої проєк-
ти. Переможці конкурсу отримують 
гранти до 100 тис. грн.  

Проєкти повинні бути направлені 
на створення інноваційних підходів 
для вирішення важливих соціальних 
задач за наступними напрямками: 
покращення інфраструктури (бла-
гоустрій, створення зон відпочинку, 
заходи із енергозбереження та ін.); 
культура, освіта, спорт; волонтер-
ство та патріотизм.

Конкурс складається з трьох етапів: 

1. Збір і технічна обробка проєктних 
заявок, навчальні семінари. 

2. Оцінка членами Експертної 
ради переможців конкурсу, 
експертиза проєктів. Відкрите 
онлайн-голосування за звання 
«Народного проєкту» на сайті 
конкурсу. 

3. Фінансування та реалізація 
проєктів, моніторинг, звітність. 

За 7 років конкурс «Ми – це місто» 
трансформувався в один з важливих 
факторів розвитку регіону та став 
невід’ємною частиною екосистеми 
Запоріжжя. Упродовж існування 
конкурсу стали помітними наступні 
його змістові компоненти: 

1. Школа соціального проєктування. 
«Ми – це місто» вийшов за межі гран-
тової програми та трансформувався 
в навчальну програму із соціального 
проєктування. Упродовж періоду від 
початку приойму заявок до фіналь-
них засідань Ради експертів відбу-
ваються відкриті тренінги та май-
стер-класи із написання проєктних 
заявок (до десяти тренінгів щороку). 
Менторами виступають авторитетні у 
Запоріжжі громадські діячі, спеціаліс-
ти із грантових програм. Таким чином 
щороку близько 500 запоріжців без-
коштовно отримують цінні навички із 
соціального проєктування, що надає 
можливість брати участь у міжна-
родних грантових програмах та дає 
поштовх до реалізації власних ідей.   

Відмінність грантової програми «Ми – 
це місто» також полягає в наявності 
етапу публічного захисту проєктів. 
Напередодні остаточного підбиття 
підсумків конкурсу, півфіналісти де-
тально презентують свої ідеї членам 
Експертної ради (в присутності інших 
учасників та представників громад-
ськості), відповідають на запитання, 
отримують поради чи зауваження. 
А потім можуть доробити проєкти 
згідно із зауваженнями фахівців.  

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ – БУТИ 
ПРИБІЧНИКОМ І ПРОВІДНИКОМ 
ІННОВАЦІЙ ТА ПОЗИТИВНИХ ЗМІН, 
АКТИВНО ДОЛУЧАТИСЯ ДО ІНІЦІАТИВ, 
СПРЯМОВАНИЙ У МАЙБУТНЄ
РОСТИСЛАВ ШУРМА,  
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ 
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

САМА ІДЕЯ КОНКУРСУ ЗАКЛАДЕНА В ЙОГО 
НАЗВІ – ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО 
ЗРОБИТИ ЗАПОРІЖЖЯ КРАЩЕ. ЗАПОРОЖЦІ 
ВСЕ АКТИВНІШЕ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО 
ПРОЦЕСІВ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН В МІСТІ, 
А МІСТОУТВОРЮЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА 
НАДАЮТЬ ВСЕБІЧНУ ДОПОМОГУ 
І ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ КРАЩИМ 
ІНІЦІАТИВАМ
РОСТИСЛАВ ШУРМА,  
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ 
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
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Ще одна особливість конкурсу – це надання 
повної відповідальності за реалізацію проєкту 
його авторам: конкурентне опрацювання тих чи 
інших позицій, які необхідно придбати для стар-
ту проєкту, складання та обґрунтування кошто-
рису, узгодження юридичних аспектів проєкту, 
прогнозування термінів реалізації. 

2. Акселератор соціальних стартапів. Конкурс 
«Ми – це місто» став єдиним у Запорізькій області 
акселератором суспільно-корисних стартапів. Зав-
дяки фінансовій та менторській підтримці, мешкан-
ці міста та області отримують можливість започат-
кувати та масштабувати свої найкращі ідеї. 

3. Платформа для соціального згуртування. 
Реалізація більшість проєктів конкурсу потре-
бує згуртованих дій багатьох людей: від кількох 
десятків до сотні людей беруть безпосередню 
участь у втіленні проєкту у життя. При цьому, 
результатами втілення кожної ініціативи корис-
туються десятків тисяч людей.

Відкритість програми демонструє наявність 
онлайн-голосування за звання «Народний 
проєкт» на сайті конкурсу https://wearecity.
zp.ua, в якому щороку приймають участь до 
тридцяти тис. осіб. Визначення фіналістів – 
прерогатива широкого кола Експертної ради, 
до складу якої входять авторитетні у Запоріжжі 
громадські діячі, науковці, а також представни-
ки запорізьких підприємств Групи Метінвест.

Основна складність, з якою мають справу органі-
затори конкурсу, це недостатньо високий рівень 
базової підготовки нових учасників програми в 

галузі соціального проєктування. Для подолан-
ня цього бар’єру в рамках конкурсу проходять 
навчальні тренінги із залученням провідних 
фахівців із громадского сектору. 

За 7 років роботи програми «Ми – це місто» 
мешканці Запоріжжя та області надіслали 
1653 конкурсні заявки. 330 проєктів отри-
мали грантову підтримку на загальну суму 
22 млн 300 тис. грн. та є успішно реалізованими. 

2019 рік став рекордним за кількістю поданих 
проєктних заявок – 420 (це на 133 заявки більше, 
ніж у 2018 році, і на 141 - ніж у 2017). У 2019 році 
перемогу у конкурсі отримали 100 проєктів, на 
реалізацію яких підприємства Групи Метінвест 
спрямували 7 млн грн. 

Кожен реалізований проєкт висвітлюється регіо-
нальними ЗМІ, а також на сайті конкурсу (https://
wearecity.zp.ua/) та на його Facebook-сторінці 
(www.facebook.com/wearecityzp/).

За всі роки вдалося втілити в життя дійсно 
важливі ініціативи. Так, завдяки конкурсу від-
бувається значний розвиток освіти в регіоні. 
У 2017 році за підтримки «Ми – це місто» після 
майже одинадцятирічного забуття був відро-
джений єдиний у місті Дитячий Планетарій. 
У 2018 році завдяки гранту конкурсу була 
створена перша у місті дитяча Школа робото-
техніки Smart Kids, учні якої досягають неаби-
яких успіхів: у 2019 р. дівчата зі Школи стали 
переможницями міжнародного IT-конкурсу та 
презентували свій мобільний додаток в сфері 
екології у Сан-Франциско. 

Запоріжжя стало осередком масш-
табних соціальних фестивалів, які 
стають візитівками міста. Зокрема, 
завдяки грантовій підтримці «Ми – це 
місто» у 2019 році вже вп’яте відбув-
ся унікальний у своєму форматі бла-
годійний Всеукраїнський фестиваль 
домашньої консервації, який збирає 
до сотні майстрів з різних куточків 
країни. Перший інтеркультурний 
фестиваль національних меншин 
«Запоріжжя єднає світ» цього року 
став новою традицією та місцем зу-
стрічі 42 колоритних етносів. 

Місцеві мешканці за підтримки кон-
курсу реалізують унікальні проєкти, 
спрямовані на поліпшення якості 
життя людей з інвалідністю. Напри-
клад, це установка пандуса-електро-
підйомника в під’їзді багатоповер-
хівки, реалізація чергового проєкту 
громадської організації «Дивосвіт» 
в «Етноселищі» – «Спорт для всіх» 
та інші.

Все більше людей в Запоріжжі 
починають займати активну життє-
ву позицію, що є однією з головних 
цілей конкурсу. Так, у 2019 році 
кожен десятий проєкт, який отримав 
грант у «Ми – це місто», має волон-
терський напрямок. Завдяки таким 
проєктам, як «Сміхоноси», «Школа 
збереження прийомної сім’ї», «Гар-

монія краси», «Найдобріший форум» 
тисячі запорожців отримали допо-
могу і підтримку. Приміром, завдяки 
талант-шоу «Гармонія сердець» діти 
з інтернатних закладів мають можли-
вість розкрити свої творчі здібності 
та виступити на одній сцені із зірками 
шоу-бізнесу. Фестиваль переслідує 
відразу дві цілі: соціальна адаптація 
дітей з інтернатних закладів та попу-
ляризація волонтерської діяльності 
серед молоді. В рамках розвитку 
волонтерського руху організатори 
проєкту залучають близько 70 во-
лонтерів, які продовжать роботу із 
своїми підопічними і по завершенні 
фестивалю. 
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12.1 Здійснювати Десятирічну 
стратегію дій з переходу до вико-
ристання раціональних моделей 
споживання і виробництва за 
участю всіх країн і з урахуван-
ням розвитку і потенціалу країн, 
причому першими до неї повинні 
приступити розвинені країни

12.2 До 2030 року домогтися 
раціонального освоєння й ефек-
тивного використання природних 
ресурсів

12.3 До 2030 року скоротити вдві-
чі в перерахунку на одну особу 
населення загальносвітовий обсяг 
харчових відходів на роздрібному 
та споживчому рівнях і зменшити 
втрати продовольства у вироб-
ничо-збутових ланцюжках, у тому 
числі післязбиральні втрати

12.4 До 2020 року домогтися 
екологічно раціонального ви-
користання хімічних речовин 
і всіх відходів упродовж усього 
їх життєвого циклу відповідно до 
узгоджених міжнародних принци-
пів, істотно скоротити потраплян-
ня цих речовин у повітря, воду 

і ґрунт, щоб звести до мінімуму їх 
негативний вплив на здоров’я лю-
дей та навколишнє середовище

12.5 До 2030 року суттєво змен-
шити обсяг відходів шляхом 
вживання заходів щодо запобіган-
ня їх утворенню, їх скорочення, 
переробки та повторного викори-
стання

12.6 Рекомендувати компаніям, 
особливо великим і транснаці-
ональним, застосовувати стійкі 
методи виробництва та відобра-
жати інформацію про раціональне 
використання ресурсів у своїх 
звітах

12.7 Сприяти забезпеченню сталої 
практики державних закупівель 
відповідно до національних стра-
тегій і пріоритетів

12.8 До 2030 року забезпечити, 
щоб люди в усьому світі мали 
відповідну інформацію та відомо-
сті про сталий розвиток і спосіб 
життя в гармонії з природою

12.a Надавати країнам, що розви-
ваються, допомогу в нарощуванні 

їх науково-технічного потенціалу 
для переходу до більш раціональ-
них моделей споживання і вироб-
ництва

12.b Розробляти й упроваджувати 
інструменти моніторингу впли-
ву на сталий розвиток стійкого 
туризму, який сприяє створенню 
робочих місць, розвитку місцевої 
культури та виробництву місцевої 
продукції

12.c Раціоналізувати неефектив-
не субсидування використання 
викопного палива, що веде до 
його марнотратного споживання, 
за допомогою усунення ринкових 
диспропорцій з урахуванням наці-
ональних умов, у тому числі шля-
хом реорганізації оподаткування 
та поступової відмови від шкідли-
вих субсидій там, де вони існують, 
для обліку їх екологічних на-
слідків, повною мірою беручи до 
уваги особливі потреби й умови 
країн, що розвиваються, і зводячи 
до мінімуму можливі негативні 
наслідки для їх розвитку так, щоб 
захистити інтереси нужденних 
і вразливих груп населення

Глобальні завдання

національні завдання

12.1 Знизити ресурсоємність еко-
номіки

12.2 Зменшити втрати продо-
вольства у виробничо- збутових 
ланцюжках

12.3 Забезпечити стале викори-
стання хімічних речовин на основі 
інноваційних технологій та вироб-
ництв

12.4 Зменшити обсяг утворен-
ня відходів і збільшити обсяг їх 
переробки та повторного вико-
ристання на основі інноваційних 
технологій та виробництв
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негативний вплив на здоров’я лю-
дей та навколишнє середовище

12.5 До 2030 року суттєво змен-
шити обсяг відходів шляхом 
вживання заходів щодо запобіган-
ня їх утворенню, їх скорочення, 
переробки та повторного викори-
стання

12.6 Рекомендувати компаніям, 
особливо великим і транснаці-
ональним, застосовувати стійкі 
методи виробництва та відобра-
жати інформацію про раціональне 
використання ресурсів у своїх 
звітах

12.7 Сприяти забезпеченню сталої 
практики державних закупівель 
відповідно до національних стра-
тегій і пріоритетів

12.8 До 2030 року забезпечити, 
щоб люди в усьому світі мали 
відповідну інформацію та відомо-
сті про сталий розвиток і спосіб 
життя в гармонії з природою

12.a Надавати країнам, що розви-
ваються, допомогу в нарощуванні 

їх науково-технічного потенціалу 
для переходу до більш раціональ-
них моделей споживання і вироб-
ництва

12.b Розробляти й упроваджувати 
інструменти моніторингу впли-
ву на сталий розвиток стійкого 
туризму, який сприяє створенню 
робочих місць, розвитку місцевої 
культури та виробництву місцевої 
продукції

12.c Раціоналізувати неефектив-
не субсидування використання 
викопного палива, що веде до 
його марнотратного споживання, 
за допомогою усунення ринкових 
диспропорцій з урахуванням наці-
ональних умов, у тому числі шля-
хом реорганізації оподаткування 
та поступової відмови від шкідли-
вих субсидій там, де вони існують, 
для обліку їх екологічних на-
слідків, повною мірою беручи до 
уваги особливі потреби й умови 
країн, що розвиваються, і зводячи 
до мінімуму можливі негативні 
наслідки для їх розвитку так, щоб 
захистити інтереси нужденних 
і вразливих груп населення

Глобальні завдання

національні завдання

12.1 Знизити ресурсоємність еко-
номіки

12.2 Зменшити втрати продо-
вольства у виробничо- збутових 
ланцюжках

12.3 Забезпечити стале викори-
стання хімічних речовин на основі 
інноваційних технологій та вироб-
ництв

12.4 Зменшити обсяг утворен-
ня відходів і збільшити обсяг їх 
переробки та повторного вико-
ристання на основі інноваційних 
технологій та виробництв
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АГРОФОРТ:  
ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ

ПРО КОМПАНІЮ

Приватне акціонерне товариство «Агрофорт» – 
сучасне сільськогосподарське підприємство, що 
входить до складу одного з найбільших аграр-
них холдингів України – компанії «Миронівський 
хлібопродукт».

Основні напрямки діяльності підприємства – 
рослинництво: вирощування зернових та 
технічних культур, а також молочне та м’ясне 
скотарство. Загальна площа сільськогосподар-
ських угідь підприємства складає 13,1 тис. га. 
Земельні активи підприємства знаходяться у Ка-
гарлицькому, Ставищанському, Таращанському, 
Рокитнянському районах Київської області та у 
Оратівському районі Вінницької області. Голов-
ний офіс  знаходиться у м. Кагарлик Київської 
області. Штат працівників підприємства – близь-
ко 300 осіб.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МАЛА МІСЦЕ

ПрАТ «Агрофорт» вже не перший рік поспіль 
бере участь у боротьбі зі стихійними смітниками 
на територіях громад, де реалізує свою вироб-
ничу діяльність. Підприємство надає техніку та 
людей для того, щоб прибрати та вивести сміття. 
Для проведення даних робіт залучені всі вироб-
ничі відділки підприємства. В школах, сільських 
радах та інших громадських місцях працівники 
«Агрофорту» встановили контейнери для збору 
використаних батарейок.

Але, не знаючи відповідної інформації та не 
маючи куди подіти відходи, люди продовжують 

скидати їх до посадок, ярів, балок. Навіть, у тих 
селах, де організовано вивезення сміття, не кож-
ний житель свідомо ставиться до цього.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Усвідомлюючи критичну необхідність зменшення 
кількості відходів та переробки сміття, працівни-
ки ПрАТ «Агрофорт» за підтримки керівництва 
розробили власний освітньо-екологічний проєкт 
«Життя без сміття». Основними напрямами дій в 
рамках проєкту є:

1. Мінімізація негативного впливу на 
навколишнє середовище шляхом розробки 
практичних заходів. Було організовано 
систему збирання, поводження та вивезення 
відходів підприємства. Виділено типи відходів, 
які можна віддати на утилізацію чи переробку 
та встановлено спеціальні бачки для кожного 
окремого виду.

КОЖНОГО РОКУ МИ ПРИБИРАЄМО 
НЕСАНКЦІОНОВАНІ СМІТТЄЗВАЛИЩА. 
АЛЕ, З РОКУ В РІК, СИТУАЦІЯ ТАК І НЕ 
МІНЯЄТЬСЯ, НЕ ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЧИ 
Є ОРГАНІЗОВАНЕ ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ, ЧИ НЕМАЄ 
ЙОГО. ТІ, ХТО ЖИВЕ У ВІДДАЛЕНИХ КУТОЧКАХ 
СЕЛА, МОЖУТЬ, НАВІТЬ, НЕ ЗНАТИ ПРО ТАКУ 
БЕЗКОШТОВНУ ІНІЦІАТИВУ, ВПРОВАДЖЕНУ 
МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ. А ДЕХТО 
НЕ ХОЧЕ ЦЬОГО РОБОТИ. НА ПЕВНИХ ВУЛИЦЯХ 
У НАС ВИНИКАЮТЬ ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ — 
ДОСИТЬ ВЕЛИКИЙ ТРАНСПОРТ НЕ МОЖЕ 
ПІД’ЇХАТИ ДО БУДИНКУ
ВАЛЕРІЙ РОЄНКО,  
КЕРУЮЧИЙ ЧЕРНЯХІВСЬКИМ ВІДДІЛКОМ 
ПрАТ «АГРОФОРТ»

2. Залучення співробітників. 
За підтримки керівництва 
самими працівниками був 
організований та проведений 
«Екотиждень» на підприємстві. 
Були заплановані заходи, 
спрямовані на підвищення 
екосвідомості суспільства.

3. Впровадження засад сталого 
розвитку через екологічну освіту 
населення, особливо школярів.

У такий спосіб ініціативна група під-
приємства хоче показати, що захист 
довкілля є завданням не лише еко-
логів, а й усього суспільства, адже на 
сьогоднішній день переробка сміття 
та зменшення кількості відходів є 
дуже актуальною проблемою.

Етапи реалізації програми:

1. Квітень – серпень 2018 року.

Після проведення аналізу існуючого 
впливу підприємства на навколишнє 
середовище було проведено інвен-
таризацію відходів та впроваджено 
стандарти екологічного менеджменту, 
а також встановлено контейнери для 
роздільного збирання сміття та запро-
ваджено принципи «зеленого офісу».

2. Березень – квітень 2019 року.

Команда екологічного проєкту 
підготовила насичену програму по 
залученню працівників відповідально 
ставитися до природних ресурсів та 
правильно сортувати сміття. В квітні 
кожний співробітник ПрАТ «Агро-
форт» зміг прийняти участь в акції 
«Екотиждень».

Волонтери-лектори розповідали 
колегам про життя без сміття та про 
важливість збереження ресурсів. 
Після відбулись так звані еко-talks, 
а на завершення розмови кожний 
отримав багаторазову еко-сумку, 
яка є альтернативою одноразовим 
пакетам. 

Усі охочі змогли переглянути еко-
фільми, які транслювались в холі 
та їдальні офісу. Основною темою 
фільмів було висвітлення практики 
мінімалізму на прикладі людей, які 
відмовилися від зайвих речей, а на-
томість отримали час, гроші та стали 
щасливішими. 

Кожний працівник пройшов неве-
ликий екоіспит та визначив ступінь 
екологічності свого життя. Даний 
тест простим способом дає можли-
вість усвідомити, що наші екозвички 
є виявом нашої відповідальності 
перед майбутнім.

Крім того, було оголошено старт 
zero waste challenge, упродовж якого 
було зібрано понад тонну макулату-
ри. Цілий тиждень всі збирали, при-
носили та привозили вже непотрібні 
речі.

А завершився «Екотиждень» субот-
ником на території підприємства, під 
час якого працівники висадили дере-
ва, повісили шпаківні та розмістили 
на території підприємства креативні 
вироби з відходів.

3. Квітень – червень 2019 року.

Наступним кроком проєкту стало за-
лучення шкіл до цієї ініціативи. Впро-
вадження просвітницьких і роз’ясню-

ЕКОТИЖДЕНЬ» НАЦІЛЕНИЙ НА ПОПУЛЯ-
РИЗАЦІЮ ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ ТА СПРИЯЄ 
ФОРМУВАННЮ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ 
З ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ. ВАЖЛИВО 
ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРАЦІВНИКІВ ПІД-
ПРИЄМСТВА НА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ І РАЗОМ ЗНАЙТИ ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ. АДЖЕ ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ – 
ЦЕ РЕАЛЬНА І НАВІТЬ ВИГІДНА ПРАКТИКА 
СВІДОМИХ ЛЮДЕЙ
ЛЮДМИЛА ОНУКА,  
ДИРЕКТОРКА ПрАТ «АГРОФОРТ»
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вальних заходів потребує чимало організаційних 
зусиль та не може бути реалізоване самотужки 
лише однією компанією чи групою ентузіастів, 
тому даний проєкт проводився у тісній співпраці 
з відділами освіти та вчительськими колективами 
районів, де працює ПрАТ «Агрофорт».  

Для кожної школи було розроблено окрему 
програму, під час якої волонтери «Агрофорту» 
зустрічались з учнями та розповідали як мож-
на жити без сміття, показали цікаві фільми з 
прикладами людей, що звели до мінімуму свої 
відходи, обговорили практики поводження з 
відходами в кожній окремій родині і правила 
підготовки їх перед тим, як віднести до відповід-
ного контейнера. Найактивнішим та ініціативним 
учням були вручені подарунки — екосумки. 

4. Вересень – грудень 2019 року.

Планування наступних етапів проєкту. В першу 
чергу, це географічне розширення програми з 
просвітницької роботи з школярами, незалежно 
від того, чи працює підприємство в населеному 
пункті чи ні. Для цього планується залучення 
інших бізнес-партнерів до даної ініціативи.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Враховуючи мету та завдання, оцінювання ре-
зультатів освітньо-екологічного проєкту варто 
розглядати за його основними напрямами.

Мінімізація негативного впливу на навколишнє 
середовище:

• налагоджено систему збору та передачі 
на утилізацію макулатури, батарейок, 
акумуляторів, люмінесцентних ламп тощо;

• запроваджено роздільне збирання сміття 
шляхом сортування паперу, пластику, скла 
та побутових відходів (урни з роздільного 
збирання розміщені на всіх об’єктах компанії);

• досягнуто економію електроенергії, води, 
паперу та інших ресурсів за рахунок 
впровадження принципів «зеленого офісу»;

• запроваджено електронний документообіг, 
що дало змогу скоротити витрати на 
закупівлю паперу.

Залучення співробітників:

• підвищення рівня залученості та екологічної 
свідомості співробітників компанії. Для 
співробітників підприємства були проведені 
тренінги на тему «Життя без сміття» та 
«Збереження природних ресурсів». Після 
проведення акції «Екотиждень» працівники 
офісу підприємства висловили своє бажання 
прийняти участь у просвітницькій роботі 
з питань відповідального ставлення до 
відходів серед учнів шкіл, де працює ПрАТ 
«Агрофорт»;

• загалом, протягом реалізації 
проєкту співробітникам 
підприємства вдалося зібрати 
більше тонни макулатури та 
майже півтонни одягу, який було 
передано малозабезпеченим 
сім’ям по всій Україні;

• було виготовлено та роздано 
більше 80-ти екосумок, що 
значно скоротило використання 
пластикових пакетів.

Розвиток освіти:

• із залученням провідних педагогів 
міст та районів, де працює 
підприємство, волонтерам ПрАТ 
«Агрофорт» вдалося реалізувати 
просвітницькі проєкти для дітей 
та дорослих про існування та 
переваги життя без сміття, про 
певні правила сортування відходів 
та про раціональне використання 
природних ресурсів;

• діти активно долучалися до 
екологічних ініціатив, за що 
отримували корисні подарунки;

• підприємство надавало фінансову 
підтримку для розвитку 
екологічної освіти в школах. 



124 125

ПР
АК

ТИ
КИ

 К
СВ

 В
 У

КР
АЇ

НІ
  | 

 20
19

124 125

АШАН РІТЕЙЛ:  
«КАМПАНІЯ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ» 

ПРО КОМПАНІЮ

Ашан Рітейл – це міжнародна мультиформатна 
компанія-рітейлер, яка була заснована у 1961 році 
у Франції та сьогодні представлена у 15 країнах 
Європи, Азії та Африки. Ми прагнемо задоволь-
нити усі потреби наших омніканальних спожива-
чів, які турбуються про свій добробут та здоров’я. 
Наша мета змінювати життя людей на краще, 
пропонуючи якісні, здорові та локальні продукти 
і ретельно підбираючи усі товари та послуги. В 
Україні перший магазин було відкрито у 2008 
році. Зараз мережа налічує 26 магазинів (гіпер-
маркети, супермаркети, магазини біля дому), 
електронну комерцію та працює у 9 містах, пра-
цевлаштовуючи майже 6000 співробітників.

Веб сайт компанії: www.auchan.ua

Ашан Рітейл Україна – повна назва,  
Ашан – скорочена назва.

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МАЛА МІСЦЕ

Перші пластикові пакети з’явились ще наприкінці 
1950-х, і вже через 30 років вони стали невід’єм-
ною частиною побуту людей. Жителі розвинутих 
країн почали активно щоденно використовува-
ти їх, щоб переносити продукти із магазину до 
автомобіля та додому. За приблизними оцінками, 
щороку у світі використовують 1–5 трильйонів 
пластикових пакетів, втім цей показник дуже 
різниться в залежності від країни. У той час як 
середній споживач в Китаї використовує тільки 
2 або 3 пластикових пакети на рік, то для ін-
ших країн ці цифри набагато більші: Данія – 4, 
Ірландія – 18, Німеччині – 65, в США - більше 300, 
Польща/Угорщина/Словаччина – понад 400. 

СЬОГОДНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ СТАНОВЛЯТЬ 
ПОЛОВИНУ ВСІХ ВІДХОДІВ У СВІТІ, А ЦЕ ЗНАЧИТЬ, ЩО 
НАВІТЬ ІДЕАЛЬНО НАЛАГОДЖЕНА СИСТЕМА ЗБОРУ, 
СОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ НЕ ВИПРАВДАЛА 
СВОЇХ ОЧІКУВАНЬ. МИ – ОСТАННЄ ПОКОЛІННЯ, 
ЩО МОЖЕ ЗУПИНИТИ ПЛАСТИКОВУ ЛИХОМАНКУ, 
І ВДАСТЬСЯ ЦЕ НАМ ЛИШЕ В ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО 
МИ ЗАЛИШИМО СВОЇ АМБІЦІЇ ПРИ СОБІ ТА НА ПЕРШИЙ 
ПЛАН ПОСТАВИМО МАЙБУТНЄ НАШОЇ ПЛАНЕТИ
ТЕТЯНА ГЕРАСИМОВА,  
ДИРЕКТОРКА МАГАЗИНУ АШАН ЧОРНОВОЛА

За даними громадської організації 
Rethink, щороку кожен українець 
в середньому використовує 500 
пластикових пакетів, якими на-
справді користується тільки 20 
хвилин, а потім викидає їх у сміт-
ник. Відсоток переробки цього типу 
відходів в Україні ледве сягає 2%, 
адже у більшості випадків пакети 
потрапляють на сміттєзвалище або 
просто розносяться вітром, що 
створює справжню загрозу для 
птахів та тварин, сотні тисяч яких 
щороку помирають від того, що 
плутають яскравий пластик з їжею. 
Особливо це актуально для Украї-
ни, де відсутня комплексна система 
поводження з відходами, а отже, 
більшість сміття не сортується і не 
переробляється.

Найбільш трагічними у цій ситуації 
всесвітньої пластикової лихоманки 
є те, що пластиковий пакет ніколи не 
зникає з природи безслідно. Розпа-
даючись на мікрочастинки, так зва-
ний мікропластик потрапляє у грунт, 
у воду, стає кормом для тварин та 
птахів. Результати останніх дослі-
джень виявили домішки пластику 
навіть у дощовій воді. Це говорить 
про те, що мікропластик увійшов 
у харчовий ланцюг більшості живих 
істот у природі, і як це вплине на 
здоров’я людини та планети загалом 
ніхто не знає.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Підвищений інтерес до теми змен-
шення використання пластику у по-
буті з’явився ще у 2018 році і завдяки 
соціальним мережам досяг свого 
апогею у 2019, коли найбільш шоку-
ючі кадри з найвіддаленіших куточків 
світу довели, що пластику, особливо 
разовому, потрібно запровадити 
альтернативу. 

У своїй політиці корпоративної 
соціальної відповідальності Ашан 
Рітейл керується принципами 
Хартії Етики, згідно якої компанія 

«...зобов’язується брати на себе 
ініціативи, націлені на просування 
більшої екологічної відповідаль-
ності та сприяти впровадженню та 
поширенню товарів та послуг, що 
є проявом шанобливого ставлення 
до довкілля». На рівні групи ми вже 
почали змінювати свої бізнес-про-
цеси, аби зменшити кількість 
пластику, наприклад, під власною 
торговою маркою Actuel продає-
мо одноразовий посуд з цукрової 
тростини та прибори з сертифіко-
ваної FSC деревини, у косметичних 
засобах власного бренду Cosmia, 
таких як скраби, для кращого 
відшелушування шкіри замість час-
тинок мікропластику використову-
ємо натуральні фруктові кісточки. 
Проте, якщо звернути увагу на те, 
що більше 170 000 клієнтів щодня 
відвідують магазини Ашан в Україні, 
ми зрозуміли, що маємо допомагати 
їм споживати відповідально.

Найскладніші зміни не можливі без 
партнерства, тому, заручившись 
підтримкою 9-х стейкхолдерів, 
серед яких 4 громадські організа-
ції (Zero Waste Alliance Україна та 
ПРООН Україна, а також за сприян-
ня місцевої влади та Міністерства 
екології та природних ресурсів 
України, ми розпочали масштабну 
кампанію з метою навчити наших 
стейкхолдерів робити покупки без 
поліетилену. У 2019 році ми про-
вели загалом 6 «Днів без поліети-
лену» у 22 гіпермаркетах Ашан в 
9 містах України. 2 основні заходи 
були проведені в рамках події: від-
мова від пластикового пакування у 
магазині на користь безпечної для 
довкілля альтернативи, просвіт-
ницькі лекції про відходи, пере-
робку та життя у стилі Zero Waste 
для співробітників компанії, а для 
клієнтів ми влаштували навчальний 
похід за покупками без поліетилену 
та обговорення книги «Нуль відхо-
дів» авторки Беа Джонсон. 
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У «Дні без поліетилену» 
в магазинах мережі Ашан 
було впроваджено на-
ступні зміни: одноразові 
рукавички ми замінили на 
щипці та лопатки, а з кас 
забрали безкоштовні 
одноразові пакети-маєч-
ки. В кафе та кулінарії пластиковий посуд замі-
нили на сертифіковані FSC дерев›яні виделки, 
ножі, мішалки, картонні тарілки і стакани. Ве-
ликі пластикові пакети на 5, 7, 10 кг в цей день 
ми прибрали зовсім і замість них запропонува-
ли паперові пакети, що містять вторсировину, 
а також текстильні сумки-шопери зі знижкою. 
Найскладніше було знайти альтернативу без-
коштовним одноразовим пакетам-маєчкам, які 
клієнти беруть десятками у відділі фрукти-о-
вочі та товари на вагу. У якості екологічного 
рішення ми запропонували їм багаторазові 
мішечки та паперові пакети-саше з вторсиро-
вини. Для заохочення, кожному клієнту, що 
не скористався поліетиленовим пакетом в ці 
дні або придбав екологічне пакування, на касі 
дарували яблуко. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Незважаючи на величезний резонанс, який ми 
отримали завдяки висвітленню в українських та 
навіть міжнародних ЗМІ, а це близько 100 статей 
та більш ніж 30 телесюжетів на національних 
телеканалах, ми зрозуміли, що українці можуть 
стати ініціаторами великих змін, але потребують 

підтримки та відповідних доступних інструментів. 
Для наочності ми порівняли результати продажів 
упаковки у звичайний день та у «День без поліе-
тилену»: продажі eco-friendly альтернативи зрос-
ли у 10 разів, тоді як більше ніж 60 000 платних 
та сотні тисяч безкоштовних пластикових пакетів 
у ці дні не були використані. 

Хоч результати й виглядають обнадійливо, 
значна кількість клієнтів все ж залишається 
вірною пластиковим пакетам та не уявляє своє 
життя без них. Численні скарги у соцмережах, 
у Книзі відгуків та пропозицій, вимоги вида-
ти «нормальний» пластиковий пакет ще дуже 
часто зустрічаються. Але нас це не зупиняє, 
а навпаки, мотивує нести зміни у свідомість 
наших громадян. Саме тому, після завершення 
«Днів без поліетилену», ми продовжуємо під-
вищувати екологічну відповідальність у наших 
клієнтів. Так, у магазинах мережі Ашан в Україні 
ми не видаємо безкоштовних тонких пакетів на 
касах, ми пропонуємо альтернативне пакування 
(багаторазові текстильні та паперові мішечки). 
Біорозкладні пакети з оксодобавкою DW2 (тією 
самою, що допомагає пакету розкладатись 
за 3 роки на вічний мікропластик) місткістю 

5, 7, 10 кг ми замінили на звичайні 
пластикові та маємо на меті почати 
їх збір на переробку вже до кінця 
цього року. 

Наші наступні кроки полягають 
у лобіюванні закону про заборону 
використання пластикових пакетів, 
особливо тонких та оксобіорозклад-
них, а також отримання легального 
дозволу на продаж продуктів, готових 
до вживання, у тару клієнта (поки що 
це офіційно заборонено).

Дуже важливою є для нас підтримка 
співробітників, які також пропаган-
дують практику reuse, а саме корис-
туються своїми чашками замість одно-
разових пластикових стаканчиків, 
проводять пікніки, приносячи посуд 
з дому. За даними опитування щодо 
актуальності КСВ-ініціатив у компанії, 
саме кампанію проти поліетилену 
99% співробітників вважають най-
більш актуальною та ціннісною цього 
року. Тож ми будемо продовжувати, 
адже хто, як не ми? 
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МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА:  
METRO WASTE COLLECTION POINT –  
ПУНКТ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ВІДХОДІВ

ПРО КОМПАНІЮ

METRO – провідна міжнародна компанія, що спе-
ціалізується на оптовій торгівлі у сфері продукто-
вого рітейлу. Компанія представлена у 26 країнах, 
з головним офісом у м. Дюссельдорф, Німеччина, 
налічуючи понад 150 000 співробітників у світі. 
«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вийшла на україн-
ський ринок у 2003 році. Наразі компанія управ-
ляє 23-ма класичними центрами оптової торгівлі 
в 17 містах. 

Сайт: www.metro.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МАЛА МІСЦЕ

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» як частина 
великого міжнародного рітейлера METRO AG 
підтримує глобальні тенденції щодо збережен-
ня навколишнього середовища та прагне бути 
корисною для суспільства, де ми живемо та 
працюємо, впроваджуючи волонтерські, соціаль-
ні та екологічні ініціативи. Як лідер з підтримки 
незалежного бізнесу компанія відповідально веде 
свою діяльність і цим самим долає звичні обме-
ження на шляху до розвитку. Надихаючи, моти-
вуючи і заохочуючи клієнтів мережі та партнерів 
поводитись відповідально, команда METRO має 
змогу поділитися своїм баченням сталого розвит-
ку з мільйонами. Саме тому, в 2018 році компанія 
зробила наступний важливий крок в напрямку 
збереження довкілля та відкрила на території 
торговельного центру METRO Позняки (Київ) спе-
ціалізований Пункт сортування відходів – METRO 
Waste Collection Point. Цей сервіс дає можли-

вість клієнтам, включаючи професійних клієн-
тів HoReCa, долучитися разом з  METRО до руху 
відповідального споживання ресурсів планети та 
зменшення нашого впливу на неї. 

Зокрема дана інноваційна послуга вперше 
дала можливість професійним клієнтам HoReCa 
в Україні, за оцінками представників мережі, 
знизити об’єм утворених побутових відходів 
до 40%+ і як результат – зменшити витрати на 
утилізацію сміття, що вивозиться на полігон для 
захоронення. 

Кінцеві споживачі та співробітники компанії, які 
приєдналися до проєкту, також мають можли-
вість знизити свій екологічний вплив на навко-
лишнє середовище. Усі охочі можуть принести 
до Пункту сортування відходів торговельного 
центру  METRO Позняки свої відсортовані відхо-
ди та залишити їх на переробку. 

Одночасно з цим, проєкт роздільно-
го збору відходів реалізовано в усіх 
торговельних центрах METRO в Ки-
єві, Харкові та Маріуполі. Загалом – 
7 торговельних центрів. В найближ-
чому майбутньому компанія планує 
масштабувати проєкт на всі міста 
своєї присутності в Україні.  

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

У кінці 2018 року керівництво ком-
панії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
прийняло рішення про необхідність 
надати клієнтам торговельних цен-
трів METRO якісний сервіс із розділь-
ного збору відходів. До цього часу 
в київських магазинах мережі, з сере-
дини 2018 року, вже діяли локації, де 
були встановлені спеціальні контей-
нери для роздільного збору відхо-
дів. Проте, беручи до уваги чималу 
кількість потенційних варіантів для 
удосконалення збору та проаналізу-
вавши актуальність проблеми, ком-
панія прийняла рішення кардинально 
змінити підхід до збору відходів, 
зробивши цю послугу максимально 
зручною для своїх клієнтів, у тому 
числі й для професійних клієнтів 
HoReCa, шляхом створення METRO 
Waste Collection Point. 

З цією метою компанія розробила 
та затвердила до реалізації новий 
дизайн пункту сортування відходів 
і одразу розпочала реалізацію про-
єкту. На початковому етапі «МЕТРО 
Кеш енд Кері Україна» зіткнулася 
з багатьма викликами, серед яких 
варто виділити головні: 

1. Персонал – знадобився додатковий 
працівник для обслуговування пункту 
сортування, оскільки об’єм відходів 
був настільки великий, що контейне-
ри були постійно переповнені; 

2. Мислення – потрібно було змінити 
мислення команди і показати, що 
проєкт справді діє, адже в 100% успіх 
проєкту повірили тільки після того, 
як здали на утилізацію перший кон-
тейнер із вторинною сировиною (за 

3 дні роботи пункту зібралося 30 ку-
бічних метрів вторинної сировини); 

3. Партнери – було складно знайти 
надійного партнера з вивезення та 
забезпечення утилізації зібраної 
вторинної сировини, проте після 
переговорів з великою кількістю пре-
тендентів – компанія обрала надійно-
го партнера.

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Завдяки злагодженій роботі та об’єд-
нанню сил фахівців з різних підрозді-
лів компанії: Управління з технічного 
забезпечення, Управління з корпо-
ративних комунікацій та зв’язків з ор-
ганами державної влади, Управління 
з маркетингу, а також відповідальних 
осіб торговельного центру METRO 
Позняки, проєкт METRO Waste 
Collection Point: пункт роздільного 

збору відходів, вдалося реалізувати 
у надзвичайно короткі терміни. 

Відкриття METRO Waste Collection 
Point отримало чимало схвальних 
відгуків від дружніх до довкілля 
жителів міста, а кількість вторинної 
сировини, що збирається за місяць 
роботи пункту – перевищує 5 тон. І ці 
відходи не потраплять на звалище, 
а відправляються на переробку.

Варто зазначити, що створення 
METRO Waste Collection Point не 
було випадковим рішенням. Компанія 
«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» за-
початкувала сортування відходів, які 
приносили клієнти, ще у 2018 році 
і з того часу постійно досліджувала 
можливості до покращення. Велику 
роль у цьому зіграло й впроваджен-
ня проєкту з роздільного збору 
відходів для працівників Офісу під-
тримки торговельних центрів METRO. 
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Компанія забрала всі персональні корзини для 
сміття і розмістила в open space офісу 6 острів-
ців з урнами для роздільного збору – макулату-
ри, пластику, скла, металу та урни для відходів, 
що не підлягають утилізації (змішане побутове 
сміття). 

Запровадження роздільного збору відходів 
у офісі відразу дало неоднозначні відгуки 
працівників компанії, що змусило команду 
переосмислити підхід та розпочати освіт-
ню програму. На зустріч зі співробітниками 
METRO запрошувалися авторитетні фахівці 
сфери поводження з відходами, представники 
профільних громадських організацій. Кожен 
ділився своїм досвідом та давав поради, як 
зменшити кількість сміття, що генерується 
протягом дня. І це дало свої результати – 
з кожною наступною лекцією кількість скарг 
та тих, хто бажав повернути у користування 
персональні урни, зменшувалася у геоме-
тричній прогресії. Завдяки діалогу з персона-
лом зараз, після більш ніж півроку існування 
сортувальних острівців в офісі, компанія біль-
ше не отримує жодних скарг та продовжує 
популяризувати відповідальне споживання 
серед усіх працівників. 

Досвід із сортування відходів у офісі дав 
розуміння усіх тонкощів процесу роздільного 
збору відходів та дозволив дослідити світогляд 
людей. А оскільки «МЕТРО Кеш енд Кері Укра-
їна» прагнула зробити якісний та масштабний 
проєкт, то стало очевидно, що без широкої ос-
вітньої програми для клієнтів, команді METRO 
не обійтися. Компанія розпочала широкомасш-
табну акцію в соціальних мережах, спрямовану 
на інформування клієнтів мережі щодо правил 
сортування відходів. Було чимало складних 
питань від клієнтів, але представники METRO 
надали відповіді на кожне – тож жоден запит не 
залишився без уваги. 

У деяких випадках питання клієнтів стосува-
лися технічних аспектів із переробки відхо-
дів і компанія зверталася за допомогою до 
партнерів у цьому проєкті – спеціалізованої 
компанії, що здійснює для METRO досорту-
вання та транспортування відходів на пере-
робку. Завдяки конструктивному діалогу з 
компанією-партнером та високій кваліфікації 
її фахівців, «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
змогла надати вичерпні відповіді на найсклад-
ніші питання щодо переробки відходів. Такий 
діалог значною мірою вплинув на прагнен-
ня компанії масштабувати роздільний збір 

Створення METRO Waste 
Collection Point не було 
випадковим рішенням. 
Компанія «МЕТРО Кеш 

енд Кері Україна» 
започаткувала сортування 

відходів, які приносили 
клієнти, ще у 2018 році 

і з того часу постійно 
досліджувала можливості 

до покращення

відходів, як шляхом створення 
спеціалізованих пунктів METRO 
Waste Collection Point, так і шляхом 
створення компактних локацій зі 
спеціалізованими контейнерами для 
збору макулатури, скла, алюмініє-
вих банок, ПЕТ-пляшок та упаковки 
типу Тетра Пак. Компанія обрала 
саме ці види відходів, оскільки, згід-
но з дослідженнями представників 
METRО, саме вони складають осно-
вну масу відходів, що вивозяться на 
полігон. 
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КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ:  
ЗБІР МАКУЛАТУРИ ЗАДЛЯ ПІДТРИМКИ  
ДИТЯЧОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

ПРО КОМПАНІЮ

ПАТ «Концерн Галнафтогаз» є оператором однієї 
з найбільших АЗС-мереж в Україні, що налічує 
понад 400 автозаправних комплексів під брендом 
ОККО. До структури компанії входить і найбільша 
в Україні мережа закладів харчування в дорозі, 
в тому числі 35 ресторанів. Загалом у компанії 
працює понад 10 тисяч осіб.

http://www.okko.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МАЛА МІСЦЕ

Мережа ОККО упродовж 20 років своєї при-
сутності на ринку постійно підтримує проєкти, 
спрямовані  на поліпшення якості життя україн-
ців, підвищення рівня безпеки на дорогах, під-
тримки найменш захищених верств населення, 
ресурсозбереження й екологічність. Ми  пере-
конані, що відповідальний  бізнес не повинен 
залишатися осторонь важливих для суспільства 
процесів. Тому проєкти у сфері сталого розвит-
ку є невід’ємною частиною діяльності компанії. 
Багато з них ми реалізуємо у кооперації з волон-
терськими й громадськими організаціями. Одним 
із успішних прикладів співпраці відповідального 
бізнесу й громадянського суспільства є наші 
спільні проєкти з Дитячим навчально-реабіліта-
ційним центром «Джерело» (м. Львів).

Зокрема, компанія та її працівники активно до-
лучалися до збору коштів на опалення центру, 
забезпечення пальним і транспортом, необхід-
ним для перевезення дітей, забезпечення роботи 
майстерні, яка адаптує стандартні інвалідні візки 

під індивідуальні потреби конкретних дітей. 
У 2018 році компанія відгукнулася на чергову іні-
ціативу  центру «Джерело», яка полягала в тому, 
щоб встановити на автозаправних комплексах 
мережі ОККО  спеціальні контейнери для збору 
макулатури, а усі кошти, отримані від її здачі, пе-
рераховувати на підтримку дитячого навчально-
реабілітаційного центру.

МИ ПЕРЕКОНАНІ, ЩО РАЗОМ ДОБРО РОБИТИ ЛЕГШЕ, 
ТОМУ ХОЧЕМО АКТИВНО ЗАЛУЧИТИ ДО ЦІЄЇ ІНІЦІАТИВИ 
І НАШИХ ПРАЦІВНИКІВ, І НАШИХ КЛІЄНТІВ. КОЖЕН, 
ХТО ЗАЇДЕ НА  ОККО І ЗАЛИШИТЬ ТАМ НАВІТЬ КІЛЬКА 
КІЛОГРАМІВ МАКУЛАТУРИ, СТАЄ УЧАСНИКОМ ВЕЛИКОЇ 
Й ПОТРІБНОЇ СПРАВИ. ТАКИМ ЧИНОМ ВІН ВИСЛОВЛЮЄ 
НЕ ТІЛЬКИ МАТЕРІАЛЬНУ, А Й МОРАЛЬНУ ПІДТРИМКУ 
ПІДОПІЧНИМ «ДЖЕРЕЛА»
ІРИНА ДЯЧЕНКО,  
МЕНЕДЖЕРКА ПРОЄКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ 
АЗК «ОККО»

Сьогодні під його опікою перебуває 
приблизно 300 дітей з інвалідністю. 
Центр прагне забезпечити для кож-
ного з них комфортне перебування, 
навчання, адаптацію, а відповідно по-
стійно потребує коштів на закупівлю 
обладнання, оплату роботи фахівців, 
облаштування приміщень тощо. Від-
повідно кожна зібрана тонна макула-
тури – це приблизно 2500 гривень, 
які допоможуть зробити процес 
реабілітації дітей більш якісним та 
ефективним.  

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ.

Наприкінці 2018 року було вста-
новлено 5 контейнерів для збору 
макулатури на території АЗК ОККО 
у Львові. Працівники компанії 
слідкують за збереженням і напов-

ненням контейнерів, а волонтери з 
центру «Джерело» вивозять і здають 
макулатуру. Використаний папір, 
упакування, обгорткові матеріали, які 
накопичуються на цих заправках, ми 
також віддаємо на потреби дитячо-
го центру. Надалі розглядатимуться 
можливості розширення переліку 
локацій, де можна буде здати макула-
туру й долучитися до доброї справи.

Закупка та встановлення одно-
го контейнера коштує приблизно 
12 500 тис. грн, тож  на встановлення 
5 контейнерів компанія витратила 
62 000 грн. Процес виготовлення, 
брендування та монтажу контейнера 
триває приблизно 2 місяці.

Найбільші труднощі у реалізації 
проєкту були пов’язані з незнанням 
людей правил сортування паперу. 
Наприклад, з нерозумінням того, що 
сучасні паперові стаканчики –   це 
поєднання паперу та пластиково-
го прошарку, який не надається до 
загальної утилізації макулатури. Але 
ми прослідковуємо помітну тенден-
цію до зменшення частки сміття у 
контейнерах. 

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Проєкт став вдалим симбіозом 
зусиль одразу кількох суспільно 
активних груп – волонтерів, відпо-
відального бізнесу й небайдужих 
громадян. Як наслідок за 9 місяців 
його розгортання ми уже зібрали й 
4000 кілограмів макулатури й пере-
дали кошти на підтримку 4 дітей, які 
займаються у навчально-реабілітаці-
йному центрі «Джерело». Зараз збір 
макулатури ведеться на 5 АЗК ОККО 
у місті Львові. У перспективі ми пла-
нуємо розширювати географію і кіль-
кість локацій, де будуть встановлені 
відповідні контейнери. 

Я БЕЗМЕЖНО ВДЯЧНА КОМПАНІЇ ОККО 
ЗА ШВИДКЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА 
ФІНАНСУВАННІ КУПІВЛІ КОНТЕЙНЕРІВ 
ТА НАДАННЯ МІСЦЯ ДЛЯ ЗБОРУ 
МАКУЛАТУРИ. ВДЯЧНА КЛІЄНТАМ 
ТА СПІВРОБІТНИКАМ КОМПАНІЇ, ЯКІ 
АКТИВНО ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОЄКТУ. 
АДЖЕ, СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ЗА 10 
МІСЯЦІВ ПРОЄКТУ ВДАЛОСЯ ЗІБРАТИ 
МАЙЖЕ 4 ТОННИ МАКУЛАТУРИ, 
ЗАВДЯКИ ЧОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕНО 
МІСЯЧНЕ ПЕРЕБУВАННЯ 4 ДІТЕЙ 
У ЦЕНТРІ ДЖЕРЕЛО», ЗОКРЕМА 
ДОБИРАННЯ З ДОМУ ДО ЦЕНТРА, 2-Х 
РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЙНІ 
ПРОГРАМИ З ФАХІВЦЯМИ ЦЕНТРУ. 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ТА СОЛІДАРНІСТЬ З БОКУ БІЗНЕСУ 
МОТИВУЄ НАС ІТИ ДАЛІ ТА 
СТВОРЮВАТИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
ДІТЕЙ, ЯКИМ ОСОБЛИВО ПОТРІБНА 
ПІДТРИМКА У ЖИТТІ
СВІТЛАНА КРИНИЦЬКА,  
КУРАТОРКА ПРОЄКТУ ТА ВОЛОНТЕРКА 
ЦЕНТРУ «ДЖЕРЕЛО»
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ЗАХИСТ  
ЕКОСИСТЕМ СУШІ 

15.1 До 2020 року забезпечити 
збереження, відновлення та раці-
ональне використання наземних 
і внутрішніх прісноводних екосис-
тем та їхніх послуг, у тому числі 
лісів, водно-болотних угідь, гір 
і посушливих земель, відповідно 
до зобов’язань, що випливають 
з міжнародних угод

15.2 До 2020 року сприяти впро-
вадженню методів раціонального 
використання всіх типів лісів, 
зупинити збезлісення, відновити 
деградовані ліси та значно розши-
рити масштаби лісонасадження 
і лісовідновлення в усьому світі

15.3 До 2030 року вести боротьбу 
з опустелюванням, відновити де-
градовані землі та ґрунти, вклю-
чаючи землі, що потерпають від 
опустелювання, засух і повеней, та 
прагнути того, щоб у всьому світі 
не погіршувався стан земель

15.4 До 2030 року забезпечити 
збереження гірських екосистем, 
у тому числі їх біорізноманіття, 
щоб підвищити їх здатність дава-
ти блага, необхідні для сталого 
розвитку

15.5 Негайно вжити значущі захо-
ди щодо стримування деградації 
природних середовищ існування, 
зупинити втрату біологічного різ-
номаніття і до 2020 року забезпе-
чити збереження та запобігання 
зникненню видів, що перебувають 
під загрозою вимирання

15.6 Сприяти справедливому 
розподілу благ від використання 
генетичних ресурсів і допомагати 
забезпечувати належний доступ до 
таких ресурсів на умовах, погодже-
них на міжнародному рівні

15.7 Негайно вжити заходів для того, 
щоб покласти край браконьєрству 
і контрабандній торгівлі охороню-
ваними видами флори й фауни, та 
вирішити проблеми, що стосуються 
як попиту на незаконні продукти 
живий природи, так і їх пропозиції

15.8 До 2020 року вжити заходів 
щодо запобігання проникненню 
чужорідних інвазивних видів і щодо 
значного зменшення їх впливу 
на наземні та водні екосистеми, а 
також вжити заходів із запобігання 
обмеженню чисельності або зни-
щенню пріоритетних видів

15.9 До 2020 року забезпечити об-
лік цінності екосистем і біологічно-
го різноманіття в ході загальнонаці-
онального й місцевого планування 
та процесів розвитку, а також при 
розробці стратегій і планів скоро-
чення масштабів бідності

15.а Мобілізувати і значно збільши-
ти фінансові ресурси з усіх джерел 
з метою збереження та раціональ-
ного використання біологічного 
різноманіття та екосистем

15.b Мобілізувати значні ресурси 
з усіх джерел і на всіх рівнях для 
фінансування раціонального лісо-
користування та дати країнам, що 
розвиваються, адекватні стимули 
для застосування таких методів 
управління, в тому числі з метою 
збереження та відновлення лісів

15.с Активізувати глобальні зусилля 
у боротьбі з браконьєрством і кон-
трабандною торгівлею охоронюва-
ними видами, у тому числі шляхом 
розширення наявних у місцевого 
населення можливостей отримува-
ти кошти до існуванню екологічно 
безпечним чином

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

15.1 Забезпечити збереження, від-
новлення та стале використання 
наземних і внутрішніх прісновод-
них екосистем

15.2 Сприяти сталому управлін-
ню лісами

15.3 Відновити деградовані землі 
та ґрунти з використанням іннова-
ційних технологій

15.4 Забезпечити збереження 
гірських екосистем
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ГК ФОКСТРОТ:  
КОРПОРАТИВНИЙ РЕЙТИНГ  
ЕКО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ   
«ТУТ ПРАЦЮЮТЬ «ДАЛЕКОГЛЯДНІ»  
до 10-річчя корпоративного руху  
«Зелений офіс»

ПРО КОМПАНІЮ

Група компаній «ФОКСТРОТ» – одна 
з найбільших комерційних структур 
України, яка вже більше 20 років 
стабільно працює в економічному 
просторі країни й активно впли-
ває на розвиток громадянського 
суспільства. 

Компанія розвиває бренди «Фокс-
трот. Техніка для дому» (https://www.
foxtrot.com.ua/), «Секунда» (часовий 
ритейл, https://secunda.com.ua/), а також «DEPO’t 
Center» (http://depotcenter.ua/) і «Fantasy 
Town» (управління нерухомістю в ГК Фокстрот). 

Сайт компанії ГК Фокстрот:  
https://foxtrotgroup.com.ua/uk/

Попри активну позицію компанії щодо вирішен-
ня екологічних проблем сучасності та підтримку 
співробітниками корпоративних ідей та прин-
ципів, відчувалась нестача більш системного 
підходу до об’єднання зусиль екоактивних 
працівників. Саме ця проблема стала поштовхом 
до удосконалення системи мотивації активістів 
і до участі у проєкті були запрошені всі бажаючі 
співробітники компанії та бізнес-партнерів.

До 10-річчя «Зеленого офісу» було прийнято 
рішення активізувати працівників до більш ре-
зультативних та системних дій, збільшити коло 
активістів та прихильників до мінімізації впливу 
на довкілля через організацію корпоративного 
рейтингу «Тут працюють далЕКОглядні».

Перед стартом у квітні 2019 року була запущена 
інформаційна кампанія для ознайомлення всіх 
співробітників офісу про старт проєкту (розсил-
ка корпоративною поштою, оголошення у групі 
Фейсбук – https://www.facebook.com/foxtrot.ua/
photos/a.215134558526803/2816284275078472/?t
ype=3&theater). Наступним етапом було відкрит-
тя реєстрації всіх співробітників, які бажали 
взяти участь у командному та індивідуальному 
заліку.

У 2009 році у ГК Фокстрот за підтримки генерального 
директора ГКФ Геннадія Виходцева у центральному офісі 

(Київ, вул Дорогожицька, 1)  
запрацювала програма «Зелений офіс» 

За 10 років активісти руху зробили наступне:

Усім учасникам протягом 3 місяців 
рейтингування (з квітня по серпень 
2019 року) необхідно було набра-
ти максимальну кількість балів за 
активність в еко-ініціативах руху 
«Зелений офіс».

Усі 3 місяці рейтингування акції 
та активності проводились серед 
учасників згідно плану заходів, 
прописаних у регламенті рейтингу. 

ТАКА ЕКОКОМУНІКАЦІЯ ДОЗВОЛИЛА 
РОЗШИРИТИ КОЛО ЕКОЛОГІЧНО 
ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОЛЕГ. КРІМ ТОГО, МИ 
ФОРМУЄМО У ЛЮДЕЙ ПЕРСОНАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОЛЮ ПЛАНЕТИ. 
ВОНИ РОЗУМІЮТЬ, ЩО КОЖНА ЇХ ДІЯ – 
ЦЕ «ПЛЮС» АБО «МІНУС» ДО ЗАГАЛЬНОГО 
СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЗЕМЛІ
ГЕННАДІЙ ВИХОДЦЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ГК «ФОКСТРОТ» 
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Організатори пропонували учасникам рей-
тингу двічі взяти участь у зборі макулатури 
на переробку (двічі), відмовитися від однора-
зового посуду, збирати пластикові кришечки 
та замінити поліетиленові пакети еко-торбин-
ками.

При цьому кожному зареєстрованому учас-
нику був виданий інформаційний плакат (сіре 
дерево без листя) для розміщення на дверях 
свого кабінету та початкова кількість наліпок 
(зелені листочки) згідно з кількістю заявлених 
активностей.

Протягом акцій та активностей активісти отриму-
вали за кожний обсяг зробленого додаткові бали 
(наліпки-листочки). Таким чином сіре дерево 
на інформаційному плакаті за 3 місяці рейтингу 
вкрилося зеленим листям, наочно демонструю-
чи – до чого призводять зусилля учасників «Зеле-
ного офісу».

18 серпня 2019 року під час урочистої цере-
монії завершення рейтингу були нагородже-
ні абсолютно всі учасники. Головні пере-
можці отримали ековраження («Прогулянка 
на конях» та «Прогулянка на яхті»), а всі 
учасники заохочувальні солодкі подарунки 
та відзнаки.

Результат рейтингу  
«Тут працюють далЕКОглядні»-2019:

Кількість активістів «Зеленого офісу» виросла 
з 50 до 200 співробітників, кількість залучених до 
ініціатив «Зеленого офісу» зросла до 500, а кіль-
кість симпатиків – до 5 000.

Протягом проведення рейтингу «Тут працюють 
далЕКОгляні» було відправлено на переробку 
6,5 тон макулатури та близько 100 кг кришечок, 
а у екоактивностях та флешмобах взяли участь 
більше 200 співробітників офісу.

Рейтинг «Тут працюють «ДалЕКОглядні» став спо-
собом поширення інформації про «Зелений офіс» 
та еко-діяльність серед всіх працівників офісу 
ГКФ, залучив нових співробітників до справи міні-
мізації впливу офісу на доавкілля.

Подальші плани організаторів рейтингу:

• Жовтень 2019 року – закінчення висадки 
зелених насаджень (30 кущів самшиту та 
туї)  на території офісного двору – створення 
«Алеї далЕКОглядних» (розпочата в 2017 році, 
30 насаджень).

• Протягом 2020 року  - побудова системи 
роздільного сортування пластикових пляшок 
в центральному офісі ГКФ. 

ДЕСЯТЬ РОКІВ ТОМУ НАС БУЛО ВСЬОГО П’ЯТЕРО. 
 Я ТА ФАХІВЦІ ПО ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ. НАША 
ІДЕЯ БУЛА ПРОСТА: ПОЧАТИ З СЕБЕ ЗМІНЮВАТИ СВІТ. 
ДЯКУЮ ВСІМ, ХТО ДОЛУЧИВСЯ ДО НАШОГО РУХУ. ВСІМ, 
ХТО ЗБИРАЄ МАКУЛАТУРУ, БЕРЕЖЕ ТЕПЛО, ВИХОДИТЬ 
ПИТИ КАВУ ЗІ СВОЇМ ГОРНЯТКОМ ТА СВІДОМО 
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ОДНОРАЗОВОГО ПОСУДУ ТА 
ПАКЕТІВ. КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ, ЯКІ Є АКТИВІСТАМИ РУХУ, 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ В 40 РАЗ, А КІЛЬКІСТЬ ТИХ, ХТО ЖИВУТЬ 
ЗА ПРАВИЛАМИ «ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ», ПЕРЕВИЩИЛА 
ДЕКІЛЬКА СОТЕНЬ. ПРОДОВЖУЄМО ДАЛІ!
ГЕННАДІЙ ВИХОДЦЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ГК «ФОКСТРОТ» 
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ПАРТНЕРСТВО 
ЗАРАДИ СТІЙКОГО 
РОЗВИТКУ

Фінанси

17.1 Посилити мобілізацію ресурсів із вну-
трішніх джерел, у тому числі завдяки міжна-
родній підтримці країн, що розвиваються, 
для підвищення національної спроможності 
щодо збирання податків та інших доходів

17.2 Забезпечити, щоб розвинені країни 
повністю виконали свої зобов’язання з на-
дання офіційної допомоги з метою розвитку 
(ОДР), в тому числі узяте багатьма роз-
виненими країнами зобов’язання досягти 
цільового показника виділення коштів по 
лінії ОДР країнам, що розвиваються, на рівні 
0,7 % свого валового національного доходу 
(ВНД) і виділення ОДР найменш розвине-
ним країнам на рівні 0,15–0,20 % свого ВНД; 
державам, що надають ОДР, пропонується 
розглянути питання про те, щоб поставити 
перед собою мету виділяти не менше 0,2 % 
свого ВНД по лінії ОДР для найменш розви-
нених країн

17.3 Мобілізувати додаткові фінансові 
ресурси з найрізноманітніших джерел для 
країн, що розвиваються

17.4 Надавати країнам, що розвиваються, 
допомогу з метою забезпечення довгостро-
кової прийнятності рівня їх заборгованості 
завдяки проведенню скоординованої політи-
ки, спрямованої на заохочення, залежно від 
обставин, фінансування за рахунок позико-
вих коштів, полегшення боргового тягаря та 
реструктуризації заборгованості, а також ви-
рішити проблему зовнішньої заборгованості 
бідних країн з великою заборгованістю, щоб 
полегшити їх борговий тягар

17.5 Прийняти і застосовувати режими 
заохочення інвестицій в інтересах найменш 
розвинених країн

Технологія

17.6 Розширювати співпрацю по лінії 
Північ-Південь і Південь-Південь, а також 
тристороннє регіональне і міжнародне 
співробітництво в галузях науки, техні-
ки й інновацій та доступ до відповідних 
досягнень; активізувати обмін знаннями 
на взаємно узгоджених умовах, у тому 
числі завдяки поліпшенню координації між 
існуючими механізмами, зокрема на рівні 
Організації Об’єднаних Націй, а також за 
допомогою глобального механізму сприян-
ня передачі технологій

17.7 Сприяти розробці, передачі, поши-
ренню та освоєнню екологічно безпечних 
технологій, щоб їх отримували країни, що 
розвиваються, на взаємно узгоджених 
сприятливих умовах, у тому числі на пільго-
вих і преференційних умовах

Нарощування потенціалу

17.9 Посилити міжнародну підтримку 
ефективного і цілеспрямованого наро-
щування потенціалу країн для сприяння 
реалізації національних планів досягнення 
всіх цілей у сфері сталого розвитку, у тому 
числі завдяки співпраці по лінії Північ-Пів-
день і Південь-Південь та тристороннього 
співробітництва

Торгівля

17.10 Заохочувати універсальну, засновану 
на правилах, відкриту, недискримінаційну 
і справедливу багатосторонню торговель-
ну систему в рамках Світової організації 
торгівлі, у тому числі завдяки завершенню 
переговорів у рамках Дохійського порядку 
денного у сфері розвитку

17.11 Значно збільшити експорт країн, що 
розвиваються, зокрема в цілях подвоєння 
частки найменш розвинених країн у світо-
вому експорті до 2020 року

17.12 Забезпечити своєчасне надання всім 
найменш розвиненим країнам на довго-
строковій основі безмитного і безквотного 
доступу на ринки відповідно до рішень 
Світової організації торгівлі, в тому числі 
шляхом забезпечення того, щоб префе-
ренційні правила походження, які засто-
совуються щодо товарів, імпортованих із 
найменш розвинених країн, були прозо-
рими та простими і сприяли полегшенню 
доступу на ринки.

Системні питання

Послідовність політики та діяльності 
установ

17.13 Підвищити глобальну макроекономіч-
ну стабільність, у т. ч. шляхом координації 
політики та забезпечення її послідовності

17.14 Зробити більш послідовною політику 
щодо забезпечення сталого розвитку

17.15 Поважати наявний у кожній країні 
простір для стратегічного маневру, провід-
ну роль країни у розробці та проведенні 

в життя політики ліквідації бідності й політи-
ки в галузі сталого розвитку

Партнерства за участю багатьох зацікавле-
них сторін

17.16 Зміцнювати Глобальне партнерство 
в інтересах сталого розвитку, доповнюване 
партнерствами за участю багатьох зацікав-
лених сторін, які мобілізують і поширюють 
знання, досвід, технології та фінансові 
ресурси, для досягнення цілей у сфері 
сталого розвитку в усіх країнах, особливо 
у країнах, що розвиваються

17.17 Стимулювати й заохочувати ефектив-
не партнерство між державними організаці-
ями, між державним і приватним секторами 
та між організаціями громадянського су-
спільства, спираючись на досвід і стратегії 
використання ресурсів партнерів

Дані, моніторинг і підзвітність

17.18 До 2020 року посилити підтримку 
з метою нарощування потенціалу країн, 
що розвиваються, у т. ч. найменш роз-
винених країн і малих острівних держав, 
що розвиваються, для того щоб значно 
підвищити доступність високоякісних, 
актуальних і достовірних даних, дезагре-
гованих за рівнем доходів, гендерною 
належністю, віком, расою, національністю, 
міграційним статусом, інвалідністю, гео-
графічним місцезнаходженням та іншими 
характеристиками, значущими з ураху-
ванням національних умов

17.19 До 2030 року, спираючись на нинішні 
ініціативи, розробити на додаток до показ-
ника валового внутрішнього продукту та-
кож інші показники вимірювання прогресу 
щодо сталого розвитку та сприяти нарощу-
ванню потенціалу країн у галузі статистики

ГЛОБАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

17.1 Мобілізувати додаткові фінансові 
ресурси на основі заохочення інвестицій 
іноземних та вітчизняних інвесторів

17.2 Послідовно знижувати боргове наван-
таження на економіку

17.3 Розвивати партнерські відносини влади 
і бізнесу для досягнення Цілей сталого 
розвитку
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ПрАТ «КИЇВСТАР»:  
СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
В ЛІТНІХ ТА ПІСЛЯШКІЛЬНИХ ТАБОРАХ

ПРО КОМПАНІЮ

Київстар – найбільший оператор мобільного зв’язку 
України, що обслуговує понад 26 мільйонів клієнтів. 
Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних 
на основі широкого спектру мобільних та фіксо-
ваних технологій, в тому числі -  3G та 4G. Мережа 
GSM 900/1800 Київстар охоплює усі великі та малі 
міста України, селища, траси національного та ре-
гіонального значення, морські узбережжя. Доступ 
до послуг 3G Київстар має 80% населення України. 
А послуги 4G – доступні на території, де проживає 
понад 28,6 млн людей, або 69% населення України.

Київстар – бізнес одиниця компанії VEON (Ам-
стердам), що входить у ТОП-10 найбільших за 
кількістю клієнтів телеком операторів світу. Акції 
компанії знаходяться на біржах NASDAQ (New 
York) та Euronext (Amsterdam). 

Київстар працює в Україні понад 20 років, 
і визнаний як найбільший платник податків на 
телеком ринку, один з кращих роботодавців та 
соціально-відповідальна компанія. За даними 
офісу великих платників податків, у 2019 році на 
Київстар припадає 51% усіх податків, сплачених 
державі телеком ринком України.

Детальніше на  
https://kyivstar.ua/uk/about/about/kyivstar_today

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МАЛА МІСЦЕ

Доволі низький рівень освіти та доступу до 
інноваційних методик у галузі підприємництва 
та менеджменту серед українських школярів. 
Складнощі у формуванні сучасних навичок про-
єктної роботи, креативного мислення та прак-
тичного розширення знання англійської мови 
в навчальних закладах у віддалених регіонах 
країни (переважно у маленьких містечках, селах 
і селищах міського типу).

Більшість українських школярів не має реальної 
можливості підготуватися до майбутньої роботи 
в умовах великих компаній. У школах, особливо 
у віддалених регіонах країни, діти не завжди 

мають доступ до знань і навичок, 
які  потрібні спеціалістам в умовах 
глобалізації економіки та бурхливого 
розвитку сучасних технологій. 

Необхідні знання й практику вільного 
володіння англійською мовою вони 
не можуть отримати в школі, тому 
майже не мають сучасних інструмен-
тів і практичних навичок, які допо-
можуть будувати майбутню кар’єру, 
стати успішними в дорослому житті. 
Це також створює певні складнощі 
під час вибору школярами майбут-
ньої професії.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Потрібні освітні проєкти, які допо-
можуть формувати нове покоління 
майбутніх лідерів України, мотиву-
ватимуть молодь долати будь-які 
бар’єри, відкривати нові можливості 
сучасних технологій, мови, бізнесу, 
культури тощо. Підтримка спіль-
ного проєкту з ГО «Глобал Офіс» 
щодо організації літніх навчальних 
таборів (з участю волонтерів – 
носіїв англійської мови) для учнів 
середніх шкіл шляхом створення 
методичної програми, інтерактив-
них відеороликів з підприємництва, 
залучення співробітників Київстар 
по всій країні, які допомагають дітям 

займатися розробкою ідей мобіль-
них додатків для Київстар у межах 
програми табору. Кожна школа 
бере участь у закритому конкурсі 
проєктних робіт.

Розширити за допомогою проєкту 
GoCamp інформаційне  поле для 
школярів, що мешкають у відда-
лених регіонах України, стосовно 

знань з підприємництва, сучасних 
методик (таких як SCRUM, IoT, 
Creative thinking тощо), підготувати  
їх до майбутньої роботи в умовах 
великих компаній, надати їм знан-
ня, які вони не можуть отримати в 
школі, ознайомити їх з вимогами, 
що висувають до навичок майбутніх 
спеціалістів, які хочуть бути успіш-
ними в житті.

Київстар на базі власних бізнес-кей-
сів розробив спеціальний курс за 
напрямком «Підприємництво» й 
ініціював проведення навчальних 
вебінарів для вчителів. Також для 
учнів, що проходять програму інте-
рактивного навчання, були створені 
спеціальні відеоролики з напрям-
ків Application development, IoT та 
Creative Thinking. Отримавши такі 
знання, діти створюють відеопрезен-
тації своїх проєктів з розробки нових 
мобільних додатків, які реалізують у 
межах своїх освітніх установ. Школи 
беруть участь у своєрідному конкур-
сі проєктів. Переможці мають нагоду 
втілити власні задуми у життя.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Активності проєкту GoCamp допомагають 
формувати нове покоління майбутніх лідерів 
країни, розкривати таланти й отримувати до-
ступ до сучасних методик. Школярі у віддале-
них населених пунктах мають змогу познайо-
митися з передовими світовими розробками у 
галузі підприємництва, набувають практичних 
навичок вільного володіння іноземними мова-

ми, вивчають основи культури інноваційного 
розвитку.

Київстар підтримує навчання і дітей, і вчителів, 
які допомагатимуть своїм учням разом із Київ-
стар і Глобал Офіс формувати актуальні у наш 
час навички. Зокрема, йдеться про вміння пра-
цювати в команді, орієнтуватись у KPI, цивілізо-
вано вести дискусії, презентувати свої проєкти, 
креативно мислити, розбиратись у засадах 
підприємництва тощо. Застосовуючи ці вміння, 
школярі реалізують свою мету – презентувати 
за допомогою відеоформату ідею мобільного 
додатка для Київстар.

Важливо, що в таборах GoCamp, які прово-
дяться за підтримки Київстар у співробітництві 
з ГО «Глобал Офіс», діти не лише отримують 
знання з підприємництва, але й вивчають 
англійську, бо у цих школах працюють волон-
тери – носії англійської мови з усіх куточків 
світу.

Школярі, які пройшли навчання у таборах, 
організованих за підтримки Київстар, кра-
ще адаптовані до дорослого життя,  чіткіше 
усвідомлюють важливість сучасних знань, 
підготовлені до формату проєктної роботи, 

отримали передові знання з основ 
менеджменту та підприємництва. 
Станом на сьогодні цією діяльністю 
охоплено вже 60 шкіл, та більше 
2000 учнів. 

Соціальні інвестиції Київстар ста-
новлять 1 млн грн., компанія також 
надала навчальні друковані матеріа-
ли, поліграфію, сувеніри-подарунки 
для учасників і переможців. Загалом 
залучено більше ніж 50 провідних 
фахівців компанії. 5 топ-менеджерів 
Київстар взяли особисту участь у 
GoCamp, стали менторами у шкіль-
них проєктах. 

Також, у кожному тарифі Київстар 
пропонує пакет «Знання без меж», 
що включає без тарифікації інтер-
нет-трафіку доступ до таких сервісів 
як Prometheus, Wikipedia та Smart 
Kyivstar. Ми прагнемо зробити знан-
ня доступними для кожної людини, 
будь-де і будь-коли. 

Також у проєкті беруть участь 
близько 600 волонтерів – носіїв 

англійської мови з усього світу.  За 
три роки роботи в Україні волонте-
рами літніх шкільних мовних таборів 
GoCamp стали 800 осіб із 67 країн 
світу.

Методичні матеріали були подані до 
Міністерства освіти України з метою 
розповсюдження їх по всіх школах 
України.

У 2018 р. більш як 2 тис. школярів 
із 75 шкіл з 19 областей взяли участь 
у цьому проєкті. 

2019 року даний показник зріс до 
3,5 тис. учнів зі 100 шкіл та охоплено 
23 регіони. 

Вклад Київстар в освіту щороку 
зростає! 
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МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА:  
«ТИ ЗМОЖЕШ – METRO ДОПОМОЖЕ» 
ініціатива, спрямована на боротьбу з голодом та 
зменшенням кількості відходів у харчовій промисловості

ПРО КОМПАНІЮ

METRO – провідна міжнародна компанія, що 
спеціалізується на оптовій торгівлі у сфері про-
дуктового рітейлу. Компанія представлена у 26 
країнах, з головним офісом у м. Дюссельдорф, 
Німеччина, налічуючи понад 150 000 співро-
бітників у світі. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
вийшла на український ринок у 2003 році. Нара-
зі компанія управляє 23-ма класичними центра-
ми оптової торгівлі в 17 містах. 

Сайт: www.metro.ua

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

Компанія METRO розуміє, що наше суспільство 
живе в період економічних, екологічних, соціаль-
них та культурних викликів. Проте команда «МЕ-
ТРО Кеш енд Кері Україна» також переконана, 
що сталий розвиток є ключем до трансформації 
цих викликів у можливості. Керуючись чітким 
баченням відповідального ведення бізнесу в усіх 
сферах своєї діяльності, METRO будує усі опе-
раційні процеси таким чином, щоб відповідати 
соціальним вимогам, а також потребам клієнтів, 
співробітників, інвесторів та партнерів мережі. 
Як трендсеттер на місцевому ринку рітейлу, 
METRO привносить в Україну найкращі міжна-

родні практики, серед яких також й відповідаль-
не ведення бізнесу.

Оскільки Україна сьогодні перебуває у стані 
війни, багато людей страждають від голоду та 
бідності. Щоб надати цим людям підтримку, ком-
панія METRO співпрацює з Київським міжнарод-
ним благодійним фондом «Фудбенк» починаючи 
з 14 листопада 2011 року. 

«Фудбенк» – це неприбуткова суспільно корис-
на непідприємницька організація, що входить 
до складу Європейської Федерації «Фудбенк». 
Основною статутною метою діяльності «Фудбен-
ку» є накопичення продовольчих ресурсів для 
їх подальшого постачання благодійним та/
або громадським чи іншим непідприємницьким 
організаціям, закладам  для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, устано-
вам соціального обслуговування, реабілітацій-
ним установам для дітей та людей з інвалідністю, 
закладам охорони здоров’я, іншим відповідним 
закладам та установам для їх безкоштовного 

розподілу серед громадян, які потре-
бують соціального захисту. 
Діяльність КМБФ «Фудбенк» базуєть-
ся  на  всесвітньо прийнятих  прин-
ципах роботи  «Фудбенків».

Основними принципами діяльності 
«Фудбенку» є:

• Фудбенк ніколи не купує 
продукти, він їх отримує 
безкоштовно, але забирає їх зі 
складів постачальників своїм 
транспортом.

• Фудбенк ніколи не розповсюджує 
продукти безпосередньо  соціально 
незахищеним верствам населення, 
а робить це через благодійні чи 
громадські організації. 
Фудбенк функціонує за рахунок 
добровільних внесків та покриття 
поточних затрат третіми сторонами.

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
обрала саме цього соціального парт-
нера, адже концепція «продовольчий 
банк» повністю інкорпорується в 
діяльність компанії – продуктового 
рітейлера, для якого обмін продо-
вольством в тій чи іншій формі – це 
суть бізнесу.

У листопаді 2011 року проєкт старту-
вав у пілотному режимі в чотирьох 
київських торговельних центрах 
METRO. У січні 2012 року було зро-
блено оцінку ефективності проєк-
ту за результатами якої компанія 
прийняла рішення про національний 
запуск програми в квітні 2012 року. 

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ

Метою співпраці «МЕТРО Кеш енд 
Кері Україна» та КМБФ «Фудбенк» 
є зменшення кількості відходів у 

харчовій промисловості та боротьба 
з голодом шляхом передачі продо-
вольчих та непродовольчих товарів 
тим верствам населення, які найбіль-
ше їх потребують – дітям, пенсіоне-
рам, малозабезпеченим у більш, ніж 
90 інституціях в усіх містах присут-
ності торговельних центрів METRO в 
Україні. Серед найчастіших реципі-
єнтів благодійної допомоги METRO є: 
БФ «Карітас України», БО «Благодій-
ний фонд «АСПЕРН», БФ «Приятелі 
дітей», Одеський обласний благодій-
ний фонд «Спадщина», Громадська 
організація «Харківський центр 
волонтерів», «Незалежність – Львів», 
Громадська організація «Промінь на-
дії», Громадська організація «Спілка 
інвалідів», Благодійна організація 
«Українська громада» , БО «Світле 
серце», БО «Ти – ангел», Київський 
міський будинок дитини «Берізка», 
Благодійна організація «Відкрите 
серце», Громадський Рух «Віра, На-
дія, Любов» та інші.

Якщо відобразити співпрацю компа-
нії METRO з «Фудбенк» у цифрах, то 
за період жовтень 2017 – вересень 
2018  компанія передала на благодій-
ність 158 843 одиниці різноманітних 
продуктів харчування та товарів пер-
шої необхідності, а з початку співп-
раці (2011 рік) – майже 800 000 оди-
ниць. Згідно зі статистикою компанії, 
основний тип продукції, переданої на 
благодійність, належить до категорій 
товарів бакалія, випічка, кондитер-
ські вироби, фрукти та овочі.

Щороку «МЕТРО Кеш енд Кері 
Україна» запрошує усіх співробітни-
ків компанії та клієнтів долучатися 
до регулярних благодійних ініціа-
тив: «METRO Миколай», «Поділись 
Великоднім сніданком» та «Збери 
шкільний портфелик», в рамках яких 
організовує збір продуктових та 
непродовольчих товарів, які передає 
благодійним та громадським ор-
ганізаціям у всіх містах своєї при-
сутності. Окрім того, співробітники 
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компанії беруть активну участь в цих заходах 
як волонтери. У такий спосіб команда METRO 
прагне подарувати вихованцям благодійних та 
громадських організацій не лише свої пожертви, 
але й власний час та корисно провести його ра-
зом, організовуючи різноманітні майстер-класи. 

Вже доброю традицією для компанії «МЕТРО 
Кеш енд Кері Україна» стала участь її співробіт-
ників у освітніх проєктах, у рамках яких вони 
виступають як експерти та проводять спеціалі-
зовані семінари, допомагаючи соціалізуватись 
та адаптуватись молодим учасникам до самостій-
ного життя. Такі ініціативи дуже важливі для ком-
панії, адже допомагають надати дітям, які цього 
потребують не просто їжу як засіб харчування, 
а «їжу для роздумів», яка є також невід’ємною 
частиною для формування їхньої особистості 
та впливає на їхній подальший успіх. 

Ще одним важливим та цікавим форматом 
волонтерства співробітників компанії є їхня 
участь як менторів, експертів, спікерів та журі 
в соціальних програмах, еко-семінарах та хака-
тонах, проведення навчальних та профорієнта-
ційних екскурсій, тренінгів, кулінарних май-
стер-класів для незахищених верст населення 
у співпраці з громадськими організаціями та 

представниками професійних клієнтів «МЕТРО 
Кеш енд Кері Україна». 

РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ

Представники METRO неодноразово брали 
участь у різноманітних соціальних заходах, тож 
у липні 2019 року, з метою отримання ще більшої 
кількості інформації щодо ініціатив, які впро-
ваджують благодійні та громадські організації 
в Україні, наважилися провести власну соціаль-
ну програму «Ти зможеш – METRO допоможе». 
До участі в програмі компанія запросила органі-
зації, які співпрацюють з Київським міжнародним 
благодійним фондом «Фудбенк». 

Метою програми стала підтримка благодійних та 
громадських організацій у реалізації їхніх проєк-
тів з допомоги людям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах (дітей-сиріт, багатодітних 
сімей, людей з інвалідністю, біженців або тимчасо-
во переміщених осіб, пенсіонерів), а саме: надання 
допомоги у вигляді продовольчих та непродоволь-
чих товарів з асортименту торговельних центрів 
METRO для імплементації проєктів-переможців. 

Проєкти учасників повинні були відповідати як 
мінімум одній з Цілей сталого розвитку Організації 

Об’єднаних Націй та спрямовувати-
ся не лише на надання благодійної 
допомоги у вигляді пожертв, а й ві-
дображати цінність для суспільства 
та здійснюватися в рамках стратегії 
організації-учасника програми.

В соціальній програмі «Ти зможеш – 
METRO допоможе» взяли участь 
27 благодійних та громадських 
організацій, які розповіли про 54 
проєкти, що впроваджують в рам-
ках своїх соціальних ініціатив. Усі 
організації, які подали свої заявки 
на участь в програмі, були розділені 
згідно з регіонами їхньої присутності. 
Тож, в результаті, перемогу здобули 
4 проєкти – у кожному з регіонів 
України. 

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
також не змогла оминути увагою 
проєкти, які найбільше відповідають 
тим ініціативам, що вже впроваджує 
компанія і підготувала ще декілька 
номінацій, в рамках яких допоможе 
визначеним організаціям реалізувати 
їхні проєкти вже найближчим часом. 

Соціальна програма стала дуже ко-
рисним проєктом не тільки для благо-
дійних та громадських організацій, але 
й для самої компанії. Представники 
METRO отримали можливість глибше 
зануритися в проблематику сучасної 
соціальної ситуації в Україні та удоско-
налити наступні кроки впровадження 
проєктів корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні. Отже в най-
ближчих планах «МЕТРО Кеш енд Кері 
Україна» – залучити колег з регіонів 
до волонтерства та активної участі в 
реалізації проєктів переможців соці-
альної програми «Ти зможеш – МЕТRО 
допоможе». 

Компанія вірить, що дотримання 
стратегії корпоративної соціальної 
відповідальності та плідна співпраця 
з надійними соціальними партнерами 
дозволить бізнесу не лише зменшити 
кількість голодуючих та скороти-
ти харчові й побутові відходи, а й 
задовольнити потреби майбутніх 
поколінь. 

Вже доброю традицією 
для компанії «МЕТРО Кеш 
енд Кері Україна» стала 
участь її співробітників 
у освітніх проєктах, у рамках 
яких вони виступають як 
експерти та проводять 
спеціалізовані семінари, 
допомагаючи соціалізуватись 
та адаптуватись молодим 
учасникам до самостійного 
життя
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