
Разом до успіху -
впровадження 

дуальної освіти в МХП



ЧИ УЯВЛЯВ ТИ СВОЄ ЖИТТЯ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ? ЯКИМ 
ВОНО МАЄ БУТИ?

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ТВОГО 
ІДЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ?

СКІЛЬКИ ТОБІ БУДЕ В 2030 РОЦІ?

ЯКИМ БУДЕ ТВОЄ ЖИТТЯ В ЦЕЙ РІК?

ЯКІ НАВИЧКИ ПОТРІБНІ ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ?



10 КЛЮЧОВИХ 
НАВИЧОК ДЛЯ 
УСПІШНОЇ 
КАР’ЄРИ
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1
5 • Комплексне розв’язання 

проблем

• Взаємодія з людьми

• Уміння керувати людьми

• Критичне мислення

• Уміння вести переговори

• Контроль якості

• Орієнтація на клієнтів

• Уміння формувати власну 
думку та приймати 
рішення

• Уміння слухати й 
запитувати

• Креативність

2
0

2
0 • Комплексне розв’язання 

проблем

• Критичне мислення 

• Креативність 

• Уміння керувати людьми

• Взаємодія з людьми

• Емоційний інтелект 

• Уміння формувати власну 
думку та приймати 
рішення

• Орієнтація на клієнтів

• Уміння вести переговори

• Гнучкість розуму (вміння 
швидко переключатися з 
однієї думки на іншу)



Ключові
компетенції МХП
• Орієнтація на результат. Амбіційність. Відповідальність. 

Самостійність. Вирішення проблем.

• Інноваційність. Ставлення до змін. Удосконалення діяльності. 
Управління змінами.

• Критичне мислення. Робота з інформацією. Масштаб аналізу. 
Глибина аналізу. Прийняття рішень. Управління ризиками.

• Співробітництво. Пріоритет командних цілей. Обмін 
інформацією. Кооперація з колегами. Управління конфліктами.

• Комунікація. Адаптивність комунікації. Відстоювання позиції. 
Надання впливу. Вибудовування взаємодії.

• Розвиток. Саморозвиток

Хто нам 
потрібен

Студенти вишів 

2-6 курсів 

Випускники



НАВІЩО НАМ ПОТРІБНА СПІВПРАЦЯ ЗІ 
СТУДЕНТАМИ?

Прояв корпоративної соціальної відповідальності МХП. 
Навчаючи кадри, ми допомагаємо українській економіці 
розвиватися.

Вирощування кваліфікованих фахівців, що вміють 
працювати саме в МХП ще зі студентських лав.

Інноваційний та сучасний підхід до вирішення бізнес-
задач компанії.



Чотири роки на агронома, раз два, і ти касир гастронома



Чотири роки на ветеринара, 
раз два, і в тебе в гаражі три

суперкара



Вітаємо в МХП!



МХП – це міжнародна фуд та агро-тех компанія. Нашою рушійною силою було бажання

рости, розвиватися й змінювати не тільки себе, а й культуру споживання українців. Сьогодні

наші сервіси, продукти та навіть експорт базується на принципах клієнтоцентричності, де в 

пріоритеті – потреби наших споживачів та партнерів.

Сьогодні це група компаній у напрямках виробництва курятини, інкубації яєць, 

виробництва зернових, вирощуванні великої рогатої худоби та виробництва продуктів

харчування та ритейлу.



НАПРЯМИ
ДІЯЛЬНОСТІ

Рослинництво

Тваринництво

Біогаз

Елеваторний

комплекс

Індустріальна кухня





МХП СЬОГОДНІ:

Років успіху

В Україні за обсягами
виробництва курятини

В Європі серед 
виробників птиці

Підприємств у
16 областях України

Країн експорту
продукції

Кількість співробітників
компанії

20+ #2 40

ТОП-1 85+ 28 тис.



Регіони присутності

Крім того:

Птахофабрика Perutnina Ptuj

в Словенії

Офіси в:

ОАЕ, Нідерландах, Чехії



на ринок виходить перший в 

Україні бренд охолодженої 

курятини «Наша Ряба»

засновано Закрите Акціонерне 

Товариство «Миронівський 
хлібопродукт».

Засновник та голова правління -

Юрій Косюк

до складу МХП входить 

підприємство «Зернопродукт», 

що займається вирощуванням 

кукурудзи, пшениці, ячменю і 

соняшнику

введення в експлуатацію заводу 

"Легко" та бренду "Легко", 

створення MHP SA 

(Люксембург) як холдингова 

компанія МХП, випуск 

єврооблігацій

МХП розпочинає розробку 

пілотного проєкту «Біогаз».

Будівництво біогазової

станції, що працює на 

пташиному посліді

МХП відкриває новий 

переробний завод в 

Словаччині

МХП бере напрям на 

трансформацію в кулінарну 

Компанію, запустивши магазини 

«Мясомаркет», стріт-фуд, Döner 

Market і гастростудію «Секрети 

шефа»

Історія МХП

1998 2002 2005

на Вінниччині 

запрацював найбільший у 

світі біогазовий комплекс

2006

2011 2018 2019 2020



НОВІ ФОРМАТИ МАГАЗИНІВ МХП

➢ Покриття – 19 областей 
країни

➢ 20 магазинів
➢ 163 партнерів-франчайзі

Загалом 183 м’ясомаркета



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО МХП

З 2018 року в МХП функціонує бізнес-
інкубатор Bank of Ideas

Підтверджено незалежним експертом, що в 
процесі вирощування птиці антибіотики і 
гормони не використовуються

Вирощування бичків.
Підприємство знаходиться на Волині та 
нараховує поголів'я приблизно 5 тис.
Експорт у Іорданію, Ливан, Єгипет, Молдову, 
Узбекистан

Мережа KFC співпрацює з МХП з моменту 
виходу на український ринок

Принцип безвідходного виробництва:
• курячий послід переробляють на 

біогаз
• (2 біогазових комплекса у ВПФ)
• та добрива;
• жир, кістки та пір’я птахів 

переробляють на корми для тварин та 
аквакультури.

В ВВВВВВ Bank of Ideas
ВВВВВВВВ ВВВВВВВВВ ВВВ ВВВВВ ВВВ 50 
ВВВВВВВВ В ВВВВВВВВВВ 28 ВВВ ВВВ.

Випуск дитячого харчування
«КОКО» для дітей від 6 міс до 
1,5 років



МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ



ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Виробнича 
екскурсія

Виробниче 
навчання

Виробнича
практика

Дуальна 
форма 
навчання



ДУАЛЬНЕ 
НАВЧАННЯ – ЦЕ

Дуальна система навчання – це коли у процесі
підготовки студента приймають участь одразу два 
заклади — навчальний та работодавець. 

Навчальний процес організований так, що спочатку 
студент отримує базові теоретичні знання в 
навчальному закладі. Потім він вирушає для практики 
на підприємство та виконує там роботу, пов’язанe з 
обраною спеціальністю. При цьому студент перебуває
на підприємстві від 50-70% часу навчального циклу.  

МХП(підприємство)

60

40

Навчальний заклад



ЯК Є.
Результати пілота 2021 – 2022

4 19 26156

регіони МХП 
(Київська, Вінницька, 

Черкаська та 
Дніпропетровська 

області), де 
впроваджено 

дуальне навчання

навчальних закладів, 
з якими співпрацює 
МХП за програмою 

дуального навчання

студентів-дуальників
прийнято на 4 

підприємствах МХП 
(Миронівська ПФ, 

Вінницька ПФ, Старинська
ПФ, Оріль-Лідер).

практикантів 
прийнято на 2 

підприємства МХП 
(Вінницька і 

Старинська ПФ)



Етапи проєкту
навчального року 
2022 - 2023:

Стажування на 
виробництві

Стажування на 
виробництві

Залік/екзамен

Канікули
Стажування на 

виробництві

Теоретичне на
вчання в

навчальному 
закладі



СТОВ «Старинська птахофабрика»

Батьківська птахофабрика
с. Мирне, Бориспільського р-н

ПрАТ «Миронівська птахофабрика»:

м. Канів, Черкаська обл.

ДП «Перемога Нова»

Батьківська птахофабрика
Черкаська обл., с. Будище

ПрАТ «Оріль-Лідер»

Дніпропетровська область,
Петриківський район, 
с. Єлизаветівка

ТОВ 
«Вінницька Птахофабрика»

Вінницька обл., м. Ладижин

КИЇВСЬКИЙ РЕГІОН ЧЕРКАСЬКИЙ РЕГІОН

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОН

ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОН

ГЕОГРАФІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

ТОВ МХП-Агро-С - Яготин
Київська обл. м. Яготин

ТОВ "НВФ "Урожай"

м. Черкаси

ПрАТ «Зернопродукт МХП»

Вінницька обл. м.Ладижин

ТОВ «МХП-АГРОКРЯЖ» - Могилів-
Подільський

Вінницька обл.
м.Могилів-Подільський

ТОВ "МХП-Баффало"

м. Луцьк

ТОВ "Захід-Агро МХП"

м. Львів

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОН

ВОЛИНСЬКИЙ РЕГІОН



ЩО МИ ГАРАНТУЄМО:

Офіційна заробітня плата 

(2 рази на місяць – аванс 
та заробітна плата)

Безкоштовне 
корпоративне житло*

Безкоштовний комплексний 
обід кожного робочого дня

Офіційне працевлаштування 
відповідно до КЗпП Україна

*ВВВ ВВВВВВВВВ В ВВВВВ ВВВВВВВВ

Безкоштовний корпоративний 
трансфер з роботи і на роботуСупровід наставника-

ментора



ВЖЕ ХОЧЕШ ДО НАС НА 
ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ?

Тоді заповнюй анкету зі своїми даними по QR-коду 
нижче👇🏻



КОНТАКТИ

Марина, фахівець з проєктів
по роботі з молоддю МХП

+380 (63) 637 97 72

m.e.sheptytska@mhp.com.ua

+380 (66) 652 82 91

Ксенія, фахівець з 
професійного навчання МХП

k.motorina@mhp.com.ua


