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Передумови
Конституція України та Закон України «Про за-

безпечення рівних прав та можливостей чоловіків 
і жінок» декларують рівні права жінок та чолові-
ків, але, на жаль, не гарантують для них реального 
рівноправ’я та рівних можливостей на ринку пра-
ці і в підприємництві. Заходи з забезпечення та-
кої рівності мають передбачатися у державних та 
місцевих програмах підтримки підприємництва.

Львівська міська рада схвалює та реалізує 
програми, якими передбачено заходи щодо акти-
візації підприємництва в місті, допомогу як чоло-
вікам, так і жінкам. Проте, ці заходи не завжди є 
гендерно-збалансованими і сприяють посиленню 
підприємницької активності жінок. 

Благодійний фонд «Центр підтримки ініціатив» 
у 2012 році провів оцінку «Програми сприяння 
розвитку підприємництва у м. Львові на 2011-
2013рр.» щодо врахування гендерного компо-
ненту. Виявилося, що Програма є гендерно-ней-
тральною. За підсумками опитування міських 
підприємців (чоловіків і жінок) стало очевидно, 
що жінки є більш вразливими на початкових 
етапах становлення бізнесу, потребують більше 
уваги та сторонньої допомоги, а саме: порад, кон-

сультацій, підтримки з боку досвідчених підпри-
ємниць. Окрім того, жінки переважно працюють 
в малому та середньому бізнесі, лише одиниці 
з них – у великому. Отже, оцінка показала, що у 
Львові слабо розвинута інфраструктура сприяння 
розвитку саме жіночого підприємництва.

Практика
Департамент економічної політики Львівської 

міської ради спільно з Благодійним фондом «Центр 
підтримки ініціатив» розробили Проект «Жінки в 
підприємництві», який враховує потреби жінок-під-
приємниць та спрямований на підвищення їх сус-
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6 пільної активності і роз-
ширення економічних 
можливостей.

Виконавці Проекту 
поставили перед со-
бою мету допомогти 
львів’янкам на етапі 
створення бізнесу та на-
працювати відповідні 
пропозиції до Програми 
сприяння розвитку під-
приємництва у м. Львові 
на 2014-2016 роки.

Автори ініціативи ви-
рішили запропонувати 
львів’янкам безкоштовні 
тренінги, спрямовані на 
покращення знань і на-
вичок жінок, які мають 
бажання започаткувати 
та розвивати власний 
бізнес. 

Щоб залучити до 
участі в Проекті жінок, 
які хочуть розпочати 
власну справу, було про-
ведено широку інфор-

маційну кампанію. Про початок Проекту «Жінки в 
підприємництві» його організатори повідомили на 
брифінгу. Інформацію про Проект та запрошення 
до участі було опубліковано на сайті Львівської 

міської ради. Відповідна інформація як соціальна 
реклама була розміщена на рекламних площинах 
у різних частинах міста. 

Групи учасниць формувалися за заявами-ан-
кетами, які подавали зацікавлені жінки. У процесі 
відбору важливим чинником була мотивація пре-
тендентки та бажання навчатися. 

Протягом квітня-червня відбулися три тренін-
ги, кожний з яких складався з десяти тематичних 
занять:

• Логістика започаткування підприємницької 
діяльності

• Ефективна робота в команді
• Дослідження та аналіз ринку
• Організаційно-правові форми бізнесу
• Маркетинг
• Фінансовий менеджмент та оподаткування
• Ефективні комунікації
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• Громадсько-ділові відносини (PR)
• Бізнес-планування
• Створення та ефективна робота бізнес-асо-

ціацій.
Ці заняття покликані допомогти жінкам зна-

йти шляхи реалізації своїх бізнес-ідей, навчитись 
володіти фінансовими інструментами, розвинути 
бізнес-бачення, ознайомитись з законодавчою 
базою у різних сферах діяльності. Навчання прово-
дили бізнес-тренери, а також фахівці з юридичних 
та податкових питань.

У рамках тренінгів організовувались виїзди на 
міські бізнесові підприємства, якими керують жін-
ки. Під час «майстер-класів» успішні підприємниці 
ділилися з учасницями тренінгів власним досвідом 
організації та ведення бізнесу, а також розповіда-
ли, як вдається вести активну діяльність та приді-
ляти належну увагу сім’ї.

За підсумками тренінгів організовувалися 
«круглі столи», брифінги, фокус-групи, на яких кож-
на учасниця могла висловити власну думку щодо 
корисності навчання та пропозиції щодо його вдо-
сконалення. 

Важливим компонентом Проекту стало запо-
чаткування роботи консультаційного пункту для 
підприємниць «Порадниця» на базі Львівського 
міського центру підтримки бізнесу (ЛМЦПБ). Пе-
редбачено й можливість подати запит електро-
нною поштою та отримати консультацію. 

Результати
В ході реалізації Ініціативи 56 львів’янок про-

йшли навчання на тренінгах, які допомогли їм по-
кращити знання та набути досвід щодо створення 
та ведення власного бізнесу. Як показує підсумко-
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ве опитування учасниць, вони отримали необхідну 
інформацію та набули практичних навичок бізнес-
планування, всі теми були цікавими, корисними 
та актуальними. Отже, мета тренінгів досягнута. 
15 учасниць Проекту зареєструвалися для запо-

чаткування своєї власної справи.
Важливий досвід здобула й Львівська міська 

рада як організатор Проекту. Тепер львів’янки ма-
ють можливість отримати у консультаційному пунк-
ті «Порадниця» вичерпну інформацію про започат-
кування та ведення підприємницької діяльності. 

Загалом реалізація Ініціативи «Жінки в підпри-
ємництві» стала важливим чинником привернен-
ня уваги як громадськості, так і влади до гендерних 
аспектів підтримки місцевого бізнесу. Тепер при 
міській Координаційній ради з питань розвитку 
підприємництва діє Гендерний Комітет, до складу 
якої увійшли жінки-підприємниці, представниці не-
урядових організацій та експертного середовища. 
Низку пропозицій щодо врахування питань ген-
дерної рівності включено до Програми розвитку 
підприємництва у м. Львові на 2014-2016 роки, 
що забезпечить системність і сталість діяльності 
з підтримки жіночого підприємництва.

 
Інформація для контактів
Департамент економічної політики 
Львівської міської ради
пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008 
тел. 322-297 57 64, факс 235 42 26 
ел.пошта: ver.lviv.mail@gmail.com

Благодійний фонд
«Центр підтримки ініціатив»
а/с 8461, м.Львів, 79021
ел.пошта: oks.matusyak@gmail.com




