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«Будь-який бізнес є частиною певного суспільства,  
він не може існувати окремо.  
Якщо суспільство не розвиватиметься,  
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Добре, коли бізнес це усвідомлює і дбає про розвиток». 

Тарас Лукачук, Голова правління  "Монделіс Україна" 
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ПРО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

«Монделіс Україна» є українським підприємством, що 
належить до групи компаній Mondelēz International, — 
найбільшого у світі виробника шоколадної продукції, 
печива та цукерок, а також другого найбільшого у світі 
виробника жувальної гумки.

«Монделіс Україна» — це якісні бренди, що дарують 
смачні миті радості: 

Кава

Вироби  
із шоколаду

Солоні снеки

Печиво

Жувальна гумка 
та льодяники

У складі «Монделіс Україна» працюють: Тростянецька 
фабрика ПАТ «Монделіс Україна»  та дочірнє підприємство 
ТОВ «Чіпси Люкс».

Команда «Монделіс Україна» налічує понад 
1800 працівників. Компанія є одним із найкра-
щих працедавців країни, за щорічними результа-
тами опитування Ernst&Young. 

Компанія працює в Україні з 1994 року 
й до 2014-го називалася «Крафт Фудз Україна». 

Із 2003-го «Монделіс Україна» керує роз-
витком бізнесу на  ринку Молдови, з 2005 
року — на ринках Білорусі, Грузії, Вірменії 
та Азербайджану, а з 2008 року — також 
на ринках Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, 
Таджикистану, Туркменістану та Монголії.

За 20 років роботи в Україні бізнес компанії  
зріс більш ніж у 100 разів  
і сьогодні становить понад $400 млн.

Більше $200 млн. інвестувала «Монделіс 
Україна» у розбудову бізнесу та економіки 
України.

Понад 1,6 млрд. грн. податків сплатила до дер-
жавного бюджету компанія «Монделіс Україна» 
за час роботи в Україні.

За останні три роки компанія інвестувала   
понад 11 мільйонів гривень  
у проекти  соціальної відповідальності.
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Компанія посідає 1 місце в світі 
у категоріях печива, шоколаду, 
льодяників та розчинних напоїв, 
а також 2 місце в категорії жувальної 
гумки і кави.

Дві стратегічні цілі компанії: досягти 
найкращих фінансових показників 
та стати найкращим місцем роботи.

Mondelēz International була створена 
1 жовтня 2012 року після розподілу 
Kraft Foods на дві незалежні компанії: 
високорентабельний бізнес із вироб-
ництва харчових продуктів у Північній 
Америці Kraft Foods Group та швидко 
зростаючу міжнародну компанію 
з виробництва снеків Mondelēz 
International.

Mondelez International —  
це 9 брендів із доходом  
у понад $1 млрд. —  
шоколад Cadbury, Cadbury Dairy Milk 
та Milka, кава Jacobs, печиво LU, 
Nabisco та Oreo, розчинні напої Tang 
та жувальна гумка Trident.

У портфоліо компанії також 
є 53 бренди із доходом у $100 млн. 

Компанія пропонує свої продукти  
споживачам у 165 країнах світу.

Команда Mondelēz International —  
це понад 100 000 співробітників 
у всьому світі.

ПРО MONDELЕZ INTERNATIONAL

Mondelēz International — одна з найбільших 
у світі компаній-виробників снеків. 
У 2013 році чистий дохід компанії 
становив $35 млрд.
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СИРОВИНА

Салат із свіжих овочів з грядки завжди смачніший та ароматніший, ніж із тих, 
що зберігалися в холодильнику. Так само і з шоколадом. Хочете отримати 
найкращий смак та аромат — вам потрібні свіжі какао терте та какао масло — 
основні інгредієнти для шоколаду.

Тростянецька фабрика «Монделіс Україна» купує сирі какао боби і сама  
виробляє какао терте та какао масло. Максимум 48 годин проходить від  
виробництва з бобів какао тертого до його використання в шоколад. Таким 
чином для виробництва нашого шоколаду ми використовуємо найсвіжіші  
та безпечні основні інгредієнти.

Тростянецька фабрика — найпотужніша в Україні, що має повний цикл  
переробки какао бобів. До 75% какао бобів, що імпортуються в Україну, 
переробляються саме на Тростянецькій фабриці*.

Оскільки какао боби за природою походження можуть містити патогенні 
мікроорганізми, зокрема Сальмонели, «Монделіс Україна» впровадила 
на фабриці процес дебактеризації — сирі боби обробляються парою  
з температурою 200 °C під високим тиском. Процес повністю автоматичний 
і дає 100% гарантію безпеки.

ISO  

9001: 
2008

ISO 

14001: 
2004

OHSAS 

18001: 
2007

ISO  

22000- 
2005

BSI PAS  

220: 
2008

Тростянецька фабрика працює за міжнародними стандартами

* Дані Державної служби статистики та внутрішні дані компанії, 2012–2013 роки

До 75% какао бобів,  
що імпортуються в Україну, 
переробляються саме  
на Тростянецькій фабриці. 
Тростянецька фабрика —  
найпотужніша в Україні, що має 
повний цикл переробки какао бобів.

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ
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Чіпси «ЛЮКС» — це обсмажені  
в олії скибки картоплі з додаванням 
приправ. Для смаження «Монделіс 
Україна» використовує лише рідку 
фракцію пальмового олеїну. Ця олія 
не проходить специфічної хімічної 
обробки, що вберігає її від утворення 
додаткових сполук (транс-ізомерів), 
які відкладаються у судинах.

Для виробництва чіпсів пальмова 
олія краща за соняш никову, в якій 
при високій температурі утворюють-
ся канце рогени. Лише рідка фракція 
пальмової олії є безпечною. Вона 
повністю витримує високі температу-
ри та цілком підходить для глибокого 
прожарювання.

Кожні 4 години олію, в якій смажаться 
чіпси «ЛЮКС», перевіряють лаборан-
ти. Слідкують, передусім, за рівнем 
її кислотності. Низька кислотність 
свідчить, що олія не почала накопичу-
вати канцерогени.

Вирощування картоплі

Сортування картоплі

Зберігання

Миття картоплі 

Очищення картоплі від шкірки

Інспекція очищеної картоплі

Нарізання картоплі на скибки

Промивання скибок

Бланшування скибок  

(короткочасна обробка гарячою водою (60–80°С)

Видалення надлишкової вологи

Обсмажування скибок  

з безперервним додаванням свіжої олії

Інспекція чіпсів

Змішування чіпсів з ароматизатором або сіллю

Пакування та зберігання чіпсів

Контроль якості

Основні етапи виготовлення  
чіпсів «Люкс»:

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА
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Ще в 2004 році наша компанія ініціювала проект  
зі зменшення вмісту транс-жирів у кондитерській категорії.   
А з 2005 року не використовує гідрогенізовані жири, 
які є головним джерелом вмісту транс-жирів у продуктах.

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ
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«МОЖЕ ВМІЩУВАТИ В НЕЗНАЧНІЙ КІЛЬКОСТІ 
ПШЕНИЦЮ, АРАХІС, ІНШІ ГОРІХИ». 
 Такий напис є на пакуванні кожної плитки шоколаду 
«Корона». А також на пакуванні будь-якого іншого 
продук ту виробництва «Монделіс Україна», тільки  
з іншими інгредієнтами. Чому? Що він означає?

Пшеничне борошно, горіхи, молоко, яйцепродукти — 
це інгредієнти, що можуть у частини споживачів виклика-
ти алергію. А якщо людина схильна до алергії, наприклад, 
на горіх, їй не потрібно з’їсти цілу плитку шоколаду з горі-
хом, щоб виникла небезпечна реакція. Достатньо кількох 
мільйонних частинок алергену. І якщо на одній фабриці 
різні лінії виробляють продукти з відмінним вмістом 
алергенів, їхні мікрочастки можуть переноситися між ліні-
ями. Тому важливо контролювати ці так звані перехресні 
алергени і не дозволяти їм переноситися між лініями. 

Понад 220 мільйонів людей  в усьому світі схильні до хар-
чової алергії. При цьому у дітей алергічна реакція на їжу 
виникає у 3–4 рази частіше, ніж у дорослих.

Напис «МОЖЕ МІСТИТИ В НЕЗНАЧНІЙ КІЛЬКОСТІ…» — 
це, в першу чергу, спосіб, яким «Монделіс Україна» попе-
реджає споживачів. Окрім того, компанія звертає увагу 
на всі деталі виробництва, які не дозволять мікрочасткам 
алергенів переноситися між продуктами та лініями з різ-
ними алергенними профілями: 

 z Спочатку виробляються безалергенні продук-
ти, потім з алергенами.

 z Проводять ретельні зачистки виробничого 
обладнання після виробництва продуктів, 
до складу яких входять алергени.

 z На лініях з різними алергенними профілями 
використовують інвентар (щітки, ящики, 
скребки) різного кольору. Наприклад, на лінії 
печива Belvita — сірого та помаранчевого 
кольорів, а на сусідніх лініях — білого,  
жовтого, синього.

 z Коли інвентар миють у спільній мийній маши-
ні, використовують відокремлені раковини. 
Інвентар із алергеном, специфічним для 
однієї лінії, миють в останню чергу.

 z Розділення стосується і персоналу ліній — 
працівники лінії Belvita, наприклад, носять 
шапочки червоного кольору, а на лінії Барні — 
білого. Ці працівники на одній зміні за жодних 
обставин не будуть залучатися до роботи 
на іншій лінії, наприклад, на підміну.

ІНГРЕДІЄНТИ 

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ
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БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

Коли на фабриках  «Монделіс Україна» закінчується виробництво продукції, її відправляють 
на продаж? Не відразу. Жодна партія готової кондитерської продукції не відпускається в торгівлю 
без тестування на вміст патогенів, а саме сальмонел. Після закінчення виробництва вся продукція 
переміщається в склад карантину. І тільки коли отримані результати контролю та підтверджується 
відповідність продукції вимогам українського законодавства та вимогам компанії, працівники 
мікробіологічної лабораторії  дають дозвіл відвантажувати продукцію.

На фабриці в Тростянці діє власна мікробілогічна лабора-
торія, акредитована на проведення всіх видів мікробіо-
логічних тестів. Лабораторія щороку проходить перевірку 
коректності проведення тестів, яку організовує незалеж-
ний експертний центр мікробіологічних тестувань. 

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ
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ПЕРЕВІРКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Жодна компанія не зможе постачати сировину для «Монделіс Україна»,  
якщо  не пройде аудиту і не отримає затвердження. А для цього вона має 
відповідати вимогам, які в більшості випадків жорсткіші за вимоги відповідних 
законів України.

Якщо, наприклад, у компанії, що постачає молоко, в одному приміщенні 
знаходиться сире та пастеризоване молоко, тобто, порушене зонування, така 
компанія не пройде аудит. Якщо зворотний клапан на пастеризаторі для молока 
встановлений не у коректному місці, де існує найменший ризик того, що непас-
теризовані частинки молока потраплять до готового продукту, така компанія 
не пройде аудит. Якщо відсутня програма по контролю алергенів, така компанія 
не пройде аудит. Не допускається будь-яке відхилення, яке становитиме загрозу 
безпечності матеріалу.

Під час аудиту постачальників ми перевіряємо все — навчання персоналу, 
контроль води, повітря, техобслуговування обладнання, контроль шкідників, 
інфраструктуру підприємства, програми по санітарії, контроль патогенів, 
вхідний контроль матеріалів, управління алергенами, контроль сторонніх 
матеріалів, контроль ваги, контроль невідповідної продукції, складські опе-
рації, тощо. А для постачальників молокопродуктів, яйцепродуктів та какао 
продуктів розроблені специфічні вимоги до переробки даних продуктів.

У «Монделіс Україна» працює цілий відділ, 
єдине завдання якого — проведення аудитів. 
Постачальників критичних інгредієнтів 
(молоко, горіхи, яйцепродукти, какао 
продукти) які проходять аудит вперше, 
перевіряють аудитори зі штаб-квартири.

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ
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СПІВПРАЦЯ З ФЕРМЕРАМИ

Існує кілька способів отримати картоплю для чіпсів. 
Наприклад, закупити в Єгипті чи Туреччині, де збирають 
урожай двічі на рік. Але тоді не зможеш проконтролювати 
всі етапи її вирощування і бути повністю певним у якості. 

Близько 100 разів за сезон 
агроном їздить на господарство 
для перевірки всіх етапів 
вирощування

Чіпси «ЛЮКС» виготовляють лише з української картоплі 
з Тернопільської, Житомирської, Вінницької, Київської, 
Чернігівської, Львівської, Херсонської, Хмельницької, 
Волинської, Сумської, Черкаської областей. І процес 
її вирощування повністю контролює «Монделіс Україна». 
За кожним партнерським фермерським господарством 
закріплений фахівець-агроном. Близько 100 разів за сезон 
він їздить на господарство для перевірки всіх етапів виро-
щування. В певний час, наприклад, бере зразки бульб для 
визначення якості та особливостей розвитку, або відправ-
ляє їх для перевірки в лабораторії. З іноземним вироб-
ником ми не мали б таких можливостей. Для захисту від 
шкідників нашу картоплю обробляють лише оригінальни-
ми препаратами провідних компаній світу. Вони дорожчі 
та за правильного використання повністю виводяться 
з рослини. Для прикладу, починають обробляти картоплю 
ще до посадки в землю або в процесі посадки. Під час 
росту рослини такий препарат зосеред жується в листовій 
поверхні та в новоутворену картоплю не потрапляє.

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ
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ЯКІСТЬ СИРОВИНИ

Кожного року фермери привозять на чіпсову фабрику 60 тисяч тон картоплі — 
45 фур кожного тижня Як зберігати цю величезну кількість так, щоб властивості 
картоплі  не мінялися протягом всього року? 

Чіпсова фабрика нашої компанії виділила 35 млн. грн. і облад нала свої склади 
найновішим обладнанням. Наприклад, по системі спеціальних каналів подається 
повітря, яке забезпечує температуру не нижче +8°C та рівень вологості на рівні 
96–99% Приміщення освітлюють спеціальним зеленим світлом, щоб картопля 
не зеленіла. На утримання складів компанія щороку виділяє 5,5 млн. грн. В Україні 
на сьогоднішній день немає аналогів цим складам.

ISO  
9001: 

2008

ISO 
14001: 

2004

OHSAS 
18001: 

2007
FSSC*

Фабрика ТОВ «Чіпси ЛЮКС» працює за міжнародними стандартами 

*схема сертифікації, що базується на ISO 22000:2005, принципах HACCP та ISO/TS 22002–1:2009

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ
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СПОЖИВАННЯ 
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ТА ВОДИ

Коли виробляєш продукти харчування, багато енергії 
доводиться витрачати, щоб підігрівати та охолоджувати 
різні ємкості та речовини. Наприклад, при виготовленні 
чіпсів на одному з етапів потрібно нагрівати ємкість 
із олією для обсмажування картопляних скибок. Зазвичай 
для цього горить газовий котел, а продукти горіння просто 
потрапляють в повітря. На чіпсовій фабриці «Монделіс 
Україна» пішли іншим шляхом і впровадили систему, 
яка дозволяє вловлювати вихідні гази і використовувати 
їхнє тепло для підігріву води. Фабрика стала споживати 
в рік на 600 тис. м3 природнього газу менше.

Так само фабрики «Монделіс Україна» повторно 
використовують воду замість того, щоб добувати нову. 
Скажімо, на виробництві шоколаду. Перед тим, як роз-
ливатися у форми, шоколадна маса надходить у спеці-
альні великі ємкості, де повинна залишатися в рідкому 
стані, тобто при підвищеній температурі — близько 45°С. 
Для цього ємкості підігрівають гарячою водою, яка вже 
використовувалася на інших виробничих процесах 
і продовжує циркулювати в системі.

На виробництві чіпсів 
із 2007 по 2013 роки  
споживання енергії 
зменшилося на

12 % 56 % 39 %

На виробництві кави 
споживання енергії 
з 2010 по 2012 роки  
зменшилося на

Споживання води  
на виробництві  
чіпсів із 2007  
по 2013 роки  
зменшилося на 

Споживання ресурсів

Щоб скоротити витрати 
ресурсів на нагрів води, 
були встановлені прилади, 
які вловлюють тепло газів, 
що відходять від котельних 
та печей

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
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Тростянецька фабрика також  передає на повторну переробку до 80% відхо-
дів — папір, картон, метал, поліетилен, деревину, санітарний брак. «Монделіз 
Україна» навіть платить власні кошти, щоб вивезти частину відходів на пере-
робку, а не викидати їх на полігон.

На виробництві чіпсів  
із 2007 по 2013 рік фабрика 
зменшила кількість відходів на

На виробництві кави  
з 2010 по 2012 рік кількість  
відходів впала на

52 % 45 %

На фабриках та в офісах компанії 
встановлені місця збору відпрацьованих 
батарейок, які передають на утилізацію.

При виробництві 1 кг картопляних чіпсів на фабриці ТОВ «Чіпси ЛЮКС» утво-
рюється лише 200 грам всіх видів відходів. 82 % цих відходів фабрика не ви-
кидає на звалище, а передає на повторну переробку. Наприклад, картопляні 
шкірки, санітарний брак, відпрацьована олія передаються іншим компаніям 
на подальшу переробку для отримання картопляного крохмалю та біодизелю

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

картопляних  
чіпсів  

1 кг

відходи 

200 г

повторна 
переробка

82%
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Більшість українських підприємств скидають стічні води 
у міські очисні спору ди, звідки вони після очистки потра-
пляють у природні водойми. Фабрика «Монделіс Україна» 
у Тростянці власними зусиллями очищає стоки ще до того, 
як вони попадуть у міські очисні споруди. Компанія виді-
лила понад 5,3 млн. грн. і в 2011 році збудувала станцію 
попередньої очистки, яка значно знижує вміст забруд-
нюючих речовин і не допускає перевантаження міських 
очисних споруд. 

На конкурсі Green Awards 
2011 року проект реконструкції 
водоочисних споруд на фабриці 
ТОВ «Чіпси Люкс був визнаний 
другим найкращим «зеленим» 
проектом України в галузі 
водопостачання та очистки 
стічних вод.
А на фабриці з виготовлення чіпсів компанія збудувала 
власні споруди повної біологічної очистки. Вони працю-
ють за найсучаснішою технологією мембранного біоре-
актора, яка була розроблена канадськими спеціалістами 
і вперше впроваджена в Україні. Попереднього досвіду 
очистки стічних вод за допомогою технології мембранно-
го біореактора на теренах України не існувало. «Монделіс 
Україна» виділила на цей проект близько 33 млн. грн. 
Очищена вода відповідає всім вимогам національного 
законодавства.

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Більшість очисних споруд в Україні не очищають стічну 
воду від фосфатів, що містяться у побутовій хімії й мають 
згубний вплив на живі організми у водой мах. Фабрики 
«Монделіс Україна» ще кілька років тому замінили усі 
миючі засобі на більш дорогі, але безфосфатні.
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ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

Як роблять чіпси на ТОВ «Чіпси ЛЮКС»? На одному з ета-
пів, після того, як картоплю порізали, промили гарячою 
водою і видалили надлишкову вологу, все ще мокрі 
картопляні скибки потрапляють у фритюрницю з нагрітою 
олією для обсмажування. При цьому виділяється багато 
водяної пари у перемішку з випарами олії. Щоб не допу-
стити цих викидів у повітря, на кожній виробничій лінії  
фабрика встановила фільтруючі установки. Вони конден-
сують до 85% випаровуваних речовин, перетворюють 
воду із пару знову в рідкий стан, а конденсовану олію 
повертають назад у технологічний процес.

Виробництво шоколаду на Тростянецькій фабриці 
«Монделіс Україна» починається із сирих какао бобів. 
Спочатку їх чистять, обсмажують, подрібнюють — щоб 
потім переробити на какао масло та какао порошок. При 
цьому утворюється пил, який міг би потрапляти в повітря. 
Щоб цього уникнути, фабрика встановила та модернізу-
вала існуючі пиловловлюючі установки. Так само коли на 
виробництво печива привозять і відвантажують борошно, 
спеціально встановлені пиловловлюючі установки не 
дають йому потрапляти в повітря.

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
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ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Допомогу в збільшенні врожайності,  
підвищенні рівня життя та прибутків фермерів.

Розвиток успішних громад, із забезпеченням  
гендерної рівності.

Боротьбу з використанням  дитячої праці.

Перетворення вирощування какао на привабливу 
професію для наступних поколінь.

Захист природи в місцях  вирощування какао.

ПІДТРИМКА ФЕРМЕРІВ

У 2012 році Mondelēz International почала програму «Життя Какао» (Cocoa 
Life), в рамках якої протягом 10 років виділить $400 млн. для допомоги фер-
мерам, які вирощують какао. Програма торкнеться понад 200 000 фермерів 
та близько мільйона людей, залучених до цього процесу.

«Життя Какао» передбачає:

«Програма буде виконуватися в співпраці з урядовими представниками, 
громадськістю та постачальниками. Mondelēz International вже співпрацює 
з незалежними експертними організаціями, такими як Програма розвитку 
ООН, Світовий фонд дикої природи та організація боротьби з рабством Anti-
Slavery International.



23

У 2012 році Mondelez 
International, оголосила про старт 
програми «Щастя робити 
каву» (Coffee Made Happy), 
в рамках якої до 2020 року 
інвестує щонайменше $200 млн. 
на підтримку фермерів, які 
вирощують каву.

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Програма покликана допомогти наступному поколінню 
фермерів, надихнути їх, навчити та покращити їхні 
заробітки, а також привабити нові покоління в сектор 
дрібного сільського господарства. Планується підвищити 
продуктивність фермерів завдяки використанню провід-
них сільськогосподарських практик та сприяти в утворенні 
більш соціально відповідальних кавових спільнот.

Програма стимулюватиме розвиток бізнесу, тому що все 
більше й більше споживачів цікавляться, звідки походить 
їхня кава, хто саме і як її вирощує. Mondelēz International 
вже працює над проектами соціально відповідального 
сільського господарства з такими міжнародними партне-
рами як Rainforest Alliance та 4C Association.



НАШІ ПРАЦІВНИКИ

Кар’єрний розвиток 27
Навчання 28
Міжнародний досвід 29
Компенсації та пільги 30
Програма My Flex 31



26

Бути кращим місцем для роботи — стратегічна ціль компанії «Монделіс Україна», що стоїть на одно-
му рівні з другою стратегічною ціллю: досягати визначних фінансових показників. Ми переконані, 
що кращі таланти бажають працювати в кращих компаніях і мати все необхідне для реалізації свого 
потенціалу. Тому ми пропонуємо працівникам великі можливості для особистого та кар’єрного 
розвитку, міжнародний досвід, комплексну програму компенсацій та пільг.

Загальна плинність кадрів за підсумками 2013 року

17 %4 %
«Монделіс Україна» середній показник по Україні серед компаній FMCG 

13 %
81 %  
показник залученості працівників у роботу*
*Результати опитування працівників 2013 року

95 %  
розуміють наші конкурентні переваги

99 %  
готові порекомендувати компанію  
друзям та знайомим

НАШІ ПРАЦІВНИКИ

99 % 
працівників  «Монделіс Україна» вважають 
компанію одним із кращих працедавців 
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КАР’ЄРНИЙ РОЗВИТОК

Особистий  та кар’єрний 
розвитоку «Монделіс Україна» — 
це співпраця працівника, його 
керівника та організації.

 z Працівник доносить свої прагнення щодо  
професійного зростання до керівника;

 z Керівник продумує та планує всі можливості  
для розвитку працівника, дає зворотній зв’язок  
щодо ефективності його роботи та розвитку;

 z Організація забезпечує працівника і керівника  
інструментами, які допомагають працівнику  
розвиватися та досягати успіхів.

На початку року ми визначаємо індивідуальні цілі кожно-
го — професійні та цілі з розвитку, що залежать від цілей 
відділу та від цілей всього бізнес-підрозділу.

За півроку переглядаємо цілі, що дозволяє подивитись 
на них ще раз та внести необхідні корективи.

Наприкінці року ми оцінюємо наші успіхи —  
що і яким чином було досягнуто.

Наступний крок — визначення цілей на майбутній рік. 
Під час персональної бесіди керівник визначає кар’єрні 
побажання працівника, його готовність до переїзду 
для роботи в інші країни чи регіони і побажання щодо 
розвитку та навчання.

НАШІ ПРАЦІВНИКИ
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В процесі навчання та розвитку  
ми керуємось принципом 10-20-70 

У 2013 році:

Для спеціалістів, керівників та лідерів  
ми пропонуємо різні інструменти  
та формати навчання: 

 z внутрішні тренінги, 

 z аудиторні тренінги, 

 zміні-модулі,

 zмайстер класи, 

 z і60 відео, 

 z електронне навчання 

 z IQ Bars (вебінари),

 z крос-функціональні 
зустрічі,

 z платформу обміну  
досвідом WELL, 

 z електронний вісник 
«Планета самонавчання».

70 % 

10 %

20 %

НАШІ ПРАЦІВНИКИ

6 
внутрішніх корпоративних 
тренінгів відбулися 
у компанії

264 
працівники пройшли 
навчання

3,5млн. грн.  
інвестовано  
у розвиток працівників 

16 
працівників  
стали керівниками

навчання  приходить  
із вказівок  та інструкцій

навчання –  
від інших, колег

з досвіду, з розвитку  
на робочому місці 

НАВЧАННЯ
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Міжнародний досвід — велика можливість 
для розвитку в «Монделіс Україна»:

НАШІ ПРАЦІВНИКИ

Український підрозділ Mondelez 
International об’єднує 12 країн Східної 
Європи, Кавказу та Центральної Азії. 
Працівники можуть розвиватися, 
працюючи у цих країнах.

В рамках всієї корпорації Mondelez 
International співробітники українського 
бізнес-підрозділу можуть здобувати 
досвід у понад 80 країнах світу.

Щороку 2–3 співробітники з України 
отримують призначення з переїздом 
в іншу країну. А щонайменше кілька 
десятків беруть участь у міжнародних 
проектах.
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КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ

Компенсації та пільги у «Монделіс Україна» — це не тільки заробітна 
платня та грошові винагороди  Комплексна програма містить великий 
перелік пільг:

 z компенсацію мобільного зв’язку 
та телефон

 z послуги корпоративного таксі 
в робочих потребах або коли 
працівник повертається з роботи 
дуже пізно

 z службовий автомобіль чи по-
криття витрат на амортизацію 
власного транспорту для посад, 
які передбачають роботу на авто 
чи регулярні відрядження

 z медичне страхування працівни-
ків та можливість застрахувати 
рідних  за корпоративними 
тарифами

 z страхування життя від нещасного 
випадку/критичних захворювань

 z страхування від нещасних  
випадків під час відряджень

 z оплачуване харчування

 z подарунки до свят

 z програми оздоровлення

 z програми навчання

 z компенсацію витрат на житло 
при переїзді в іншу країну.

НАШІ ПРАЦІВНИКИ
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ПРОГРАМА MY FLEX

Для «Монделіс Україна» інтереси працівників так само важливі, як і потреби споживачів. Тому 
компанія створила My Flex – програму для поєднання успішної кар’єри та повноцінного життя. 

Програма My Flex містить набір інструментів та послуг у шести категоріях, що створюють комфорт-
ний робочий простір, допомагають розвивати свій стиль життя та дають можливості для розвитку. 

НАШІ ПРАЦІВНИКИ
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Моє здоров’я
КІМНАТА ЗДОРОВ’Я ТА КРАСИ —  
доступні послуги масажиста та процедури  
з догляду за руками.

ЙОГА В ОФІСІ —  
заняття перед початком  
робочого дня.

ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДІВ —  
для тих, хто обирає екологічний та корисний  
для здоров’я спосіб пересування.

РОЗДЯГАЛЬНЯ, ДУШОВА КАБІНА ТА ФЕН —  
щоб привести себе в форму після занять спортом  
чи велосипедної поїздки.

НАШІ ПРАЦІВНИКИ

Маленькі символи  
великої турботи

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ —  
доступне працівникам та членам родини  
за пільговими умовами.

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ —  
договір укладається з кожним працівником  
при прийомі на роботу.

СТРАХУВАННЯ ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕНЬ —  
включає страхування багажу, медичне  
та страхування від нещасних випадків.

ПРИВІТАННЯ З НАГОДИ ОСОБЛИВОЇ ПОДІЇ —  
подарунки та грошові привітання  
до дня народження, весілля, народження дитини.

Дрібниці для комфорту
ВОДІЙ-КУР’ЄР —  
для ділових та дрібних приватних доручень:  
оплата рахунків, доставка подарунка, тощо.

НАБІР ДРІБНИЦЬ HELP BOX —  
містить голки, нитки, ножиці, ґудзики та ін.

ПАРАСОЛЬКИ  
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ —  
якщо дощ застав зненацька.
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НАШІ ПРАЦІВНИКИ

Солодкий світ  
від Монделіс

ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ ЗІ ЗНИЖКОЮ — 
з доставкою в офіс.

МІЙ ДЕНЬ —  
додатковий оплачуваний  
вихідний протягом року.

FLEX-ПОДІЇ —  
день вишиванки, день усмішки,  
свято Масляної та інші особливі дні.

Для малечі
ХАТИНКА БАРНІ —  
місце, де діти можуть гратися, дивитися мультфіль-
ми, читати, малювати або робити домашні завдан-
ня, поки батьки закінчать роботу.

КОСТЮМ ВЕДМЕДИКА БАРНІ —  
можливість замовити костюм, щоб влаштувати 
дитині свято.

КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ХЕЛЕН ДОРОН —  
спеціальні умови для дітей працівників.

ПОДАРУНКИ ДО НОВОГО РОКУ —  
а також запрошення на святкові вистави і участь 
в дитячій студії, яку організували працівниками 
компанії.

Мій стиль життя  
та розвиток

ТРЕНІНГИ —  
для розвитку особистої ефективності.

БІБЛІОТЕКА —  
налічує понад 800 книг.

МАЙСТЕР-КЛАСИ ВІД ПРАЦІВНИКІВ —  
для обміну унікальними вміннями та навиками.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК  
ТА ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА —  
у випадку поважних причин чи сімейних обставин.

СТИЛЬ ОДЯГУ «БУДЬ СОБОЮ ЩОДНЯ» —  
можливість відійти від ділового дрес-коду.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  
СОЦІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4,2 млн. грн. виділила 
на проекти соціальної 
відповідальності «Монделіс 
Україна» протягом 
2011–2013 років.
За цей час компанія  
віддала на благодійність  
200 тон продукції вартістю 
понад 8 млн. грн.  
Її отримали  
211 благодійних фондів 
та організацій соціального 
захисту, що допомогли 
понад 350 тис. людей.
У своїй соціальній діяльності наша компанія керується 
двома основними принципами: активний спосіб життя та 
здорове харчування. Ми допомагаємо громадам у місцях 
роботи наших фабрик – Київській та Сумській областях, 
беремо участь у волонтерських проектах та підтримуємо 
соціальні ініціативи, які допомагають розвитку України.

ПІДТРИМКА ГРОМАД
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«Реанімаційний столик» — так по-простому називають 
пристрій для інтенсивної терапії, на якому рятують 
новонароджених дітей — недоношених, з малою вагою, 
не здатних самостійно дихати, із «жовтяницею». Одна 
з найбільших його переваг — відкритий доступ, що дає 
можливість одразу трьом лікарям вільно контактувати 
з дитиною. Такий столик наприкінці 2013 року «Монделіс 
Україна» подарувала лікарні в місті Вишгород на Київщині.

За останні роки на модернізацію Вишгородської лікарні, 
а також районної лікарні в Тростянці на Сумщині компанія 
спрямувала більше 1 млн. гривень. За ці кошти були 
придбані два автомобілі «Швидкої допомоги», пересувний 
флюорографічний кабінет, операційний стіл, обладнання 
для штучної вентиляції легень новонароджених, стомато-
логічну установку, біохімічний аналізатор крові, електро-
кардіограф, високочастотний електрохірургічний апарат 
та інше обладнання.

2013 року «Монделіс Україна» 
стала лідером Національного 
рейтингу благодійників у сфері 
соціального захисту. Основою 
рейтингу стали задокументовані 
показники фінансів, які були 
витрачені в сфері благодійності 
протягом 2011–2012 років.

ПІДТРИМКА ГРОМАД

ДОПОМОГА 
В МІСЦЯХ РОБОТИ



38

У вересні 2012 року діти в селі Старі Петрівці на Київщині 
пішли на навчання в оновленій школі. Тамбур централь-
ного входу, який перед тим не ремонтувався 35 років 
і був аварійним, повністю відновили. Капітальний ремонт 
провели за кошти компанії «Монделіс Україна». Подібним 
чином компанія кожного року допомагає громадам, 
де працюють наші фабрики. 

ПІДТРИМКА ГРОМАД

За кошти «Монделіс Україна» в Тростянці на Сумщині 
були облаштовані 2 тренажерних зали, створено 
4 спортивних та 9 ігрових дитячих майданчиків. 
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«Монделіс Україна» опікується вихованцями 
Гребениківського, Іванківського та Грунківського дитячих 
будинків Сумської області, а також вихованцями дитячого 
будинку «Любисток» і «Гніздечко» Київської області. 

Працівники фабрик 
підтримують регулярний зв’язок 
з дитбудинками, відвідують 
їх навіть у дні відпустки, 
збирають кошти та привозять 
найпотрібніші дітям речі. 
Компанія підтримує проведення для дітей великодніх 
майстер-класів і новорічних благодійних акцій.

ПІДТРИМКА ГРОМАД
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УЧАСТЬ У ВОЛОНТЕРСЬКИХ 
ПРОЕКТАХ

Вже 5 років компанія спільно з благодійним фондом «Приятелі дітей» організо-
вує відпочинок для дітей-сиріт у літньому таборі на Закарпатті.  Загалом у та-
ких таборах взяло участь уже понад 300 малозахищених дітей. Працівники 
компанії, використовуючи час своєї відпустки, також їдуть у табори і проводять 
час із дітьми. Близько 100 співробітників стали волонтерами в цьому проекті.

Мар’яна Мацейків,  
юридичний відділ

«Якби я не поїхала в табір, то ніколи б не дізналась, що з дітьми може бути 
так цікаво, що їм слід допомагати почуватись важливими і особливими. 
Коли діти починають до тебе дослухатись, питають твоєї поради 
або, здолавши непорозуміння та згуртувавшись, ви разом виграєте 
змагання — це щось таке, що не забувається, що міняє тебе назавжди»

ПІДТРИМКА ГРОМАД
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Із 2010 року співробітники «Монделіс 
Україна» беруть участь у найбільшому 
українському спортивно-благодійно-
му проекті «Пробіг під каштанами». 
Зібрані на змаганнях кошти традицій-
но передають в Центр дитячої кардіо-
логії і кардіохірургії МОЗ України для 
придбання необхідного обладнання.

ПІДТРИМКА ГРОМАД
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У спеціалізованій школі-інтернаті 
для дітей із вадами зору в Боярці 
на Київщині навчаються 80 дітей. 
Серед них є 10 сиріт та 28 інвалідів. 
Цей заклад діє з 1965 року і є єди-
ним у Київській області. У жовтні 
2013 року дітей відвідали працівники 
«Монделіс Україна». Разом посадили 
фруктовий сад на території школи, 
пограли в ігри, провели спільний 
пікнік. 

Подібні волонтерські акції, присвя-
чені здоровому харчуванню та ак-
тивному способу життя, «Монделіс 
Україна» проводить кожного року, 
в перший тиждень жовтня. Для цього 
в компанії створений волонтерський 
проект «Місяць волонтерства». 
Працівники компанії садять дерева, 
прибирають парки, проводять час 
із людьми, які потребують допомоги.

1 місце посіла 
«Монделіс Україна» 
у Національному 
конкурсі 
«Корпоративне 
волонтерство 
в Україні 2011» 
у номінації «Екологія»

ПІДТРИМКА ГРОМАД
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ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНИХ 
ІНІЦІАТИВ

«Монделіс Україна» є спонсором міжнародного літера-
турного конкурсу «Коронація слова». Щорічно на конкурс 
направляють кілька тисяч рукописів у категоріях романів, 
п’єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей. 
Тільки у 2013 році члени журі розглянули 6000 творів, 
70 із них отримали премії та відзнаки. 

2014 року за проект «Коронація Слова» компанія 
«Монделіс Україна» була відзначена у національному 
конкурсі «Благодійна Україна», який організувала 
Асоціація благодійників України. Компанія увійшла 
до трійки лідерів у номінації «Великий бізнес».

ПІДТРИМКА ГРОМАД

Понад 

280 
письменників
відкрито за період  
існування конкурсу

13 
фільмів знято  
та знімаються  
за сценаріями лауреатів 
та дипломантів  
«Коронації Слова» 

23 
театральні  
постановки  
поставлені за п’єсами  
лауреатів конкурсу

48 
книжкових  
новинок 
презентовано  
на Форумі видавців  
у Львові у 2013 році

Більше  

1 млн.  
примірників —  
наклад книг письменни-
ків, які з’явилися завдяки 
конкурсу

2  
мюзикли  
поставлені за п’єсами  
лауреатів конкурсу
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ПІДТРИМКА ГРОМАД

«Монделіс Україна» 
підтримує  
роботу дитячого 
фольклорного колективу 
«Дай Боже».
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Режисер Кшиштоф Зануссі, історик Ярослав Грицак,  
видавець і поет Іван Малкович, колишній глава 
Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар — 
із цими та іншими лідерами суспільної думки могли 
спілкуватися представники українського бізнесу завдяки 
роботі дискусійного клубу «Бізнес Credo», який прово-
дять Український католицький університет та Львівська 
бізнес-школа. Одним із спонсорів «Бізнес Credo» всі роки 
його існування є компанія «Монделіс Україна».

Іван Малкович,  
поет, видавець 

«Натхнення, як не дивно, народжується 
випадково — у постійному русі, в роботі. 
Я знаю, що таке натхнення, Бог мені 
дарував його кілька разів. Найбільше 
натхнення — коли перед тобою 
відкриваються двері, які завжди були 
перед носом, а ти їх ніколи не бачив».

Ярослав Грицак,  
історик, публіцист

«У багатстві чи бідності країни природні 
ресурси відіграють найменшу роль. 
Очевидно, важливішою є політика. 
Але найбільшу цінність має культура. 
Цінності можна помастити на хліб. 
Ми живемо так, як віримо, заради 
чого готові йти на жертви».

Думки, що прозвучали  на «Бізнес Credo»

ПІДТРИМКА ГРОМАД

Євген Сверстюк, 
доктор філософії, 
публіцист, 
літературознавець 

«Насправді засоби навіть важливіші, 
ніж мета. Якими засобами ми 
користуємося, такі ми і є, і не треба 
прикриватися шляхетними цілями. 
Справжніми вартостями були, є і 
завжди будуть духовні. Матеріальні 
цінності не йдуть ні в яке порівняння 
із духовними». 

Любомир Гузар, 
колишній глава  
Української Греко-
Католицької церкви 

«Бути багатим не є гріхом. Важливо, 
щоб ми ставились до багатства не як 
до Бога, а як до дару від Бога. Те, що 
ви робите зараз, робіть дуже чесно, 
взірцево і робіть якнайкраще. Будьте 
добрими бізнесменами, бо Україна 
потребує багатих людей, але чесних».

Дискусійний клуб «Бізнес Credo»
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