
КОНТЕКСТ
Львівська міська рада ініціює та впроваджує програми, якими 
передбачено заходи щодо активізації підприємництва в місті. Проте ці 
заходи, як свідчать результати дослідження Благодійного фонду «Центр 
підтримки ініціатив» (2012 року), не завжди є ґендерно-збалансованими 
і не в повній мірі враховують особливості жіночого підприємництва: 
більшу вразливість жінок на перших етапах становлення бізнесу, 

більшу потребу у соціальній підтримці та консультаційно-методичній 
допомозі (через стійкість ґендерних стереотипів щодо призначення та 
ролі жінки у суспільстві); обмежений доступ жінок до бізнес-контактів, 
мереж та ресурсів; менший у порівнянні з чоловіками досвід 
управління на момент започаткування власної справи.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Жінки у підприємництві» була спрямована на активізацію 
підприємницької діяльності шляхом інформаційної, освітньої та 
консультаційно-методичної підтримки жінок, які хочуть започаткувати 
власну справу, та розвитку інституційних механізмів підтримки 
жіночого підприємництва.

ВИКОНАВЦІ

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО? 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Як залучити жінок до навчання?

З метою якнайширшого залучення жінок до навчання 
було проведено брифінг для ЗМІ, які далі 
популяризували навчальну програму для жінок, що 
хочуть розпочати власну справу. Зі спеціальним 
повідомленням вийшла передача Львівського 
обласного радіо. На офіційному сайті Львівської 
міськради було розміщено 5 інформаційних 
повідомлень, а також 19 повідомлень на інших 
інтернет-ресурсах та у соціальних мережах. На 
вулицях міста було розміщено 3 сіті-лайти із 
запрошенням на тренінги. 

Як розширити можливості жінок у 
доступі до інформації?

Діяльність консультаційного пункту 
«Порадниця» була організована з 
врахуванням особливих потреб жінок. 
Тричі на тиждень, у зручний для них 
час, жінки мали можливість отримати 
безкоштовні консультації з питань 
організації та ведення 
підприємницької діяльності.

Завдяки створенню у пункті 
«Порадниця» електронної скриньки 
poradnica@ukr.net підприємниці 
Львова мали можливість 
консультуватися дистанційно. Лише 
за перші 2 тижні роботи було надано 
14 фахових консультацій з питань 
оподаткування, дозволів, вибору 
оптимальних юридичних 
організаційно-правових форм бізнесу 
тощо.

Як забезпечити навчання на основі 
практичного досвіду та успішних 
практик?

Оскільки жінки краще навчаються, коли 
їм надаються моделі успішного жіночого 
підприємництва і коли вони можуть 
встановити зв’язок між отриманими 
знаннями і практичним досвідом, було 
організовано три зустрічі з жінками- 
підприємницями безпосередньо на 
підприємствах ТзОВ «Компанія ЛЦ» 
ТМ «Левус», ТОВ «Українська панчішна 
компанія», ПП «Зеник-Львів». Жінки- 
підприємниці розповідали історії власного 
успіху, ділилися секретами ефективної 
організації та ведення бізнесу, поєднання 
підприємницької діяльності з домашніми і 
сімейними обов’язками. 

Виклик 2
В л 3

Виїзд на ТОВ «Українська панчішна компанія»Сіті-лайт з оголошенням про набір 
учасниць на тренінги

Такі оголошення було розмішено
на рекламних площах Львова

Жінки у підприємництві

Департамент економічної політики 
Львівської міської ради 

БФ «Центр підтримки 
ініціатив» 

1 2 3 74 5 6

На початковому етапі 
Ініціативи організо-
вано широку інформа-
ційну кампанію щодо 
можливості навчання 
потенційних жінок- 
підприємниць.

За заявами-анкетами 
сформовано групи 
учасниць. У процесі 
відбору важливим чин-
ником була мотивація 
претенденток та особис-
тісна готовність до 
навчання.

У квітні-червні 2013 року 
було проведено три цикли 
тренінгів, кожен з яких 
складався з десяти 
тематичних занять. 
56 учасниць пройшли 
навчання з підприємницької 
діяльності, принців та 
особливостей роботи в 
команді, основ маркетингу, 
фінансового менеджменту 
та оподаткування.

На базі Львівського 
міського центру 
підтримки бізнесу 
започатковано роботу 
консультаційного 
пункту «Порадниця». 

Відкрито 
електронну 
скриньку 
poradnica@ukr.net 
для листування 
з клієнтами. 

Організовано три 
зустрічі з жінками- 
підприємницями 
безпосередньо  на 
виробництві. 
Під час зустрічей було 
проведено спеціальні 
майстер-класи – 
для вивчення та 
поширення успішного 
досвіду. 

За результатами 
реалізації проекту 
проведено круглі 
столи, брифінги, 
фокус-групи.

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Юлія Романів 
Учасниця тренінгового курсу

Ще під час навчання пані Юлія зареєструвалася як ФОП «Юлія 
Романів». Вже сьогодні вона працює у сфері текстильного 
виробництва, а саме – виготовлення вишиванок для немовлят та дітей. 

Продаж власної продукції Юлія здійснює через торгові точки, 
інтернет-магазин та інтернет-сторінки у соціальних мережах.

З метою популяризації та продажу власної продукції з 3 по 7 жовтня 
2013 року Юлія взяла участь у виставці-ярмарку «Львівський 
товаровиробник».

За результатами оціночних анкет, тренінгові курси 
допомогли жінкам стати більш компетентними, активними, 
вмотивованими на підприємницьку діяльність.

У ході реалізації Ініціативи започатковані інституційні механізми підтримки жіночого підприємництва: при Координаційній раді з питань 
розвитку підприємництва створено Комітет з питань ґендерної рівності; ряд пропозицій щодо врахування питань ҐР включено до Програми 
розвитку підприємництва у м. Львові на 2014-2016 роки, що забезпечить системність і сталість діяльності з підтримки жіночого підприємництва.

На офіційному сайті Львівської міської ради у розділі «Економіка» започатковано рубрику «Жінки у підприємництві».

15 учасниць Ініціативи відкрили власний бізнес.  

Перша група учасниць тренінгового курсу Хід навчання Практичні вправи Знайомство з діяльністю ПП «Зеник-Львів» 

Частка зареєстрованих 
СПД по закінченню тренінгу 
«Жінки в підприємництві»

Учасниці 
тренінгових 
курсів (73%) 
41 учасниця

Учасниці, які 
започаткували 
власну справу (27%) 15 учасниць

м. Львів


