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Анотація 

Наведено загальні цілі та місію студентської організації BEST з погляду кар’єрних можливостей для 

студентів. Розглянуто результати проектної діяльності організації BEST і розвиваючих можливостей даної 

організації. 
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Abstract 

General goals and mission of the student organization BEST from the point of view of career opportunities for 

students are given. The results of the project activities of the BEST organization and the developing opportunities of this 

organization are considered. 
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Вступ 

Волонтерство – один з видів залучення молоді до відстоювання активної громадської позиції, який 

дозволяє проявити максимально свої здібності та вміння. Для молоді волонтерська діяльність стає не 

тільки способом проведення вільного часу, самореалізації і можливістю принести користь 

суспільству, але і стимуляцією майбутніх фахівців до професійного зростання і розвитку. 

Мета роботи – проаналізувати функціонування організації BEST в освітньому просторі технічних 

університетів Європи з точки зору можливостей підготовки майбутніх фахівців. 

 

Основна частина 

Сьогодні уже не є новиною те, що основним індикатором якості підготовки фахівців вищим 

навчальним закладом є успішне працевлаштування його випускників. Питання зайнятості та 

працевлаштування молоді набувають сьогодні особливої актуальності в зв’язку з підвищенням вимог 

до кваліфікації кадрів на ринку праці. Молодий спеціаліст менш затребуваний сьогодні, ніж 

професіонал з досвідом роботи. Перехід до постіндустріального типу економіки вимагає великої 

кількості фахівців,здатних працювати в середовищі сучасних автоматизованих систем і технологій в 

мінливих зовнішніх умовах, що змушують людину самостійно оцінювати ситуацію і приймати 

відповідальні рішення. Дані проведеного аналізу свідчать про те, що за своєю спеціальністю 

працевлаштовуються менше половини випускників ВНЗ. І це при тому, що значна кількість 

організацій всіх секторів економіки відчувають серйозні проблеми з оновленням кадрів [1]. 

Постає питання: де майбутньому спеціалісту отримати такий необхідний досвід роботи та 

затребувані навички, актуальні знання? На допомогу приходять численні волонтерські організації, які 

допомагають молоді розвинутися та реалізувати себе [2]. 

Однією з таких організацій є Рада студентів технічних університетів Європи BEST (Board of 

European Students of Technology). BEST існує з 1989 року у 33 країнах Європи, об’єднуючи в собі 95 

локальних осередків та більш ніж 3500 активних учасників організації. В Україні організація 

представлена у Вінницькому національному технічному університеті, Національному університеті 

«Львівська політехніка», Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» та Запорізькому національному технічному університеті [3]. 

BEST прагне допомогти студентам з технічних університетів усієї Європи розкрити свій 

потенціал, досягти кращого розуміння європейських культур та розвитку можливостей для роботи на 

міжнародній основі. Тому організація створює можливості студентам зустрічатися та навчатися один 

з одним через академічні та позааудиційні заходи та освітні симпозіуми.  



 
Рада студентів технічних університетів Європи об’єднує три зацікавлені сторони – «студент - 

компанія – університет», надаючи можливість усім учасникам поспілкуватися, згуртуватися та 

досягти спільних цілей. 

Місією організації є розвиток студентів, і вже майже 30 років вона досягається завдяки декільком 

проектам: освітні курси, інженерні змагання EBEC, ярмарки кар’єри, хакатони та ін. Варто відмітити, 

що розвиваються не лише студенти-учасники вищеперерахованих проектів, а й організатори, члени 

BESTу. 

 Як, і в якому напрямку розвиваються учасники всеєвропейської організації? Перш за все, члени 

організації мають змогу попрацювати на волонтерських засадах, виконуючи певні завдання у 

різноманітних напрямках – PR (зв’язки з громадськістю), логістика, HR (людські ресурси), 

фандрейзинг (або корпоративні зв’язки), ІТ (інформаційні технології). І хоч за таку роботу не 

платять, бо BEST – це некомерційна організація, студенти мають можливість отримати безцінний 

досвід, корисні зв’язки, напрацювання, досвід управління проектами та людьми, а також можуть 

піднятися по кар’єрним щаблям вгору і зайняти управлінську посаду в організації. Фактично, члени 

організації можуть за декілька років побудувати кар’єру, і ця кар’єра не обмежується роботою в 

локальному осередку, адже кожен організатор може спробувати себе в роботі на міжнародному рівні, 

працюючи в інтернаціональній команді 

Яким чином студенти, що не входять в організацію, можуть розвинути свої навички та отримати 

шанс проходити співбесіди у найкращих компаніях України та Європи? По-перше, на локальному 

рівні у своєму університеті брати участь в освітніх заходах, організованих BEST. Перемагаючи на 

локальних рівнях інженерних змагань чи хакатонів, студенти отримують шанс позмагатися на 

всеукраїнському рівні, отримавши при цьому нові знання та досвід. Компанії, що співпрацюють із 

Радою студентів технічних університетів Європи, охоче підтримують такі проекти, бо прагнуть 

відібрати найкращих з учасників та працевлаштувати їх. По-друге, BEST щорічно організовує 

«Ярмарок Кар’єри», де студенти мають змогу поспілкуватися із роботодавцями, поділитися своїм 

резюме та отримати запрошення на співбесіду. Такий захід проходить не лише у стінах ВНТУ, але й в 

Києві, Львові та Запоріжжі, тому у студентів є можливість отримати роботу не лише у рідному місті . 

Також щорічно відбувається всеєвропейський «Ярмарок Кар’єри», який традиційно проходить у 

Брюсселі (Бельгія). 

 

Висновки 
Позитивний вплив інтеграції навчального процесу та організації BEST на якість підготовки 

фахівців підтверджує необхідність розвитку всебічної взаємодії вищих навчальних закладів і 

реального сектора економіки. Така співпраця є взаємовигідною для всіх його учасників, і, перш за 

все, для майбутніх фахівців. Відтак, на шляху просування до європейського освітянського простору 

ВНЗ у співпраці зі студентськими волонтерськими організаціями повинні дедалі наполегливіше 

працювати над створенням належних умов підготовки професійних кадрів світового рівня для 

галузей економіки України. 
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