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Постановка проблеми 

При розгляді планів і концепцій соціального та 
економічного розвитку повинно братися до уваги 
питання про «розширення економічних прав і 
можливостей жінок». Згідно європейського 
«Індексу економічних можливостей жінок», 
проведеного Economist Intelligence Unit, Україна 
займає 31-у позицію (з 34 країн Європи) між 
Албанією та Сербією. Таким чином, 
підприємницька високо мотивована діяльність 
жінок недостатньо залучена до участі у 
комерційній діяльності країни. Це не лише факти, 
які дискримінують жінок, а й дуже неефективна 
стратегія з точки зору економічного потенціалу. 
Базуючись на досліджені «Індексу політики 
МСП у країн-учасниць Східного партнерства» 
(ОЕСР, 2012) жіноче підприємництво в Україні 
вимагає більш ефективної політики, дій та 
інформаційної підтримки. Деякі з пропозицій Ліги 
щодо просвітницьких заходів у галузі розвитку 
жіночого підприємництва в Україні були 
представлені під час Парламентських слухань 
з гендерних питань (16 жовтня 2013 р.).  

 

 

Фото 1: Після Парламентських слухань у 
Верховній Раді України, Київ, 16.10.2013 

 

Діяльність у сфері розвитку 
жіночого підприємництва (WE) в 
Україні 
У січні  2013 відбулася Skype-зустріч з приводу 
створення при ГО «Жіноча професійна ліга» 
ініціативної групи з підтримки розвитку 
жіночого підприємництва в Україні (ІГ ПЖП 
Ліги). Повідомлення в Інтернеті: Ліга 
започаткувала Ініціативну Групу з підтримки 
розвитку жіночого підприємництва (ІГ ПЖП Ліги) в 

Україні http://lpw.org.ua/ua/announces/?pid=622.  
Влітку 2013 р. створено Facebook платформу 
для ІГ ПЖП Ліги – групу WE. (Ukr\Rus) 
Посилання на групу WE 
https://www.facebook.com/groups/189478497881158/   
Про мету та діяльність груп Ліги у соціальних 

мережах ви можете прочитати на сайті Ліги 

http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=635  

 

Підґрунтям для діяльності WE були:  

*2011-2012 рр. проведення дослідження Індексу 

політики МСП у країнах-учасницях Східного 

партнерства (2011-2012) разом з ОЕСР, 

Європейським Союзом, Європейським фондом 

освіти, Європейським банком реконструкції та 

розвитку. Індекс опублікований: ОЕСР 1 

листопада 2012 року. 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all

_news/news/2013/2013_02_19_1_en.htm  

Роль: учасник (листопад 2011), учасник дискусії 

(березень 2012) 

*2010-2012 проведення польових досліджень 

аналізу потреб у навчанні жінок - 

представників малого та середнього бізнесу в 

Україні у формі 3 фокус-груп (робочі матеріали) 

та підготовка аналітичної доповіді (для IFC). 

Роль: реалізатор проекту та автор. 

*Участь у листопаді 2012 року у конференції ETF 
на тему «На шляху до видатних досягнень у 
галузі підприємництва та навичок 
підприємницької діяльності» під час 
Глобального тижня підприємництва, Брюссель 
http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=618 
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 Основна діяльність ІГ ПЖП Ліги на 
першому етапі у 2013-14  році 
 
Встановлення контактів з українськими та 
міжнародними організаціями та донорами; 
поширення інформації про дану ініціативу через 
зацікавлених сторін (а) сектори громадянського 
суспільства, б) корпоративного сектору, в) жінок-
підприємців, в основному МСП в Україні, г), 
зацікавлених державних органів та міжнародних 
організацій); пошук фінансових джерел та 

людських ресурсів (волонтери по зв’язках з 
громадськістю та зі збору коштів) для цих видів 
діяльності.  
Наприклад,  

 12 квітня 2013 участь представників 

Ініціативної Групи з підтримки 

жіночого підприємництва в Україні 

«Жіночої професійної ліги» у 

Міжнародному жіночому форумі «Жінки-

підприємці: нова рушійна сила української 

економіки?» Київ, Україна

                    

Фото 2: Виступ Олени Лазоренко на форумі  “Жінки в бізнесі"    Фото 3. Анна, Олена та Ольга під час Жіночого форуму 

 19 квітня 2013 року зустріч для обміну контактами консультантів та представників МСП в рамках 

ініціативи «Жінки у бізнесі» Програми BAS від ЄБРР у Києві 

 Підготовка заявки та розробка проекту «Програма жіночого менторства в Україні». Ліга шукає  

донорів та партнерів для цього проекту. 

 16 жовтня 2013 року під час Парламентських слухань з гендерних питань у Верховній Раді 

Україні Олена Лазоренко поділилася поглядами Ліги на розширення та розвиток економічних 

прав і можливостей  жінок в Україні. Дивись: http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=640  

 20 листопада 2013 року у рамках Глобального тижня підприємництва «Жіноча професійна Ліга», 

КПМГ Україна, МКК та METRO Україна поділилися історіями «Жінок, що надихають» 

http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=641 

   
       Фото 4: Під час щорічних зборів Ліги у офісі KПМГ Україна, Київ, 2013 

 Звіт про щорічні збори Ліги 20.11.2013 року на тему «Жінки, що надихають: рівні можливості 

для підприємництва та громадської сфери в Україні» у рамках Глобального тижня 

підприємництва http://lpw.org.ua/ua/reports/11_2013/ 

 Січень 2014 року стаття Олени Лазоренко на тему «Жіночі МСП у різних національних 
контекстах» (англійською мовою) для  Дев’ятій Ганзейській конференції «Інноваційні МСП за 
гендером та віком навколо Балтійського моря», що відбулася 17-19 лютого 2014 року у Гамбургу 
за підтримки Парламенту Ганзи та Балтійської академії http://www.amazon.de/Innovative-SMEs-Gender-
around-Balticum/dp/3735791190/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1395667409&sr=8-1&keywords=innovative+Smes+by+gender 

Зараз Ліга відкрита для пошуку партнерів \ донорів  для Ініціативної Групи з 
підтримки розвитку жіночого підприємництва в Україні при ГО «Жіноча професійна 
ліга». Ми відкриті для різних форм підтримки від жінок і чоловіків. Звернутися до нас 
можна електронною поштою: lpw.network@gmail.com 
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