
Євросоюз підтримує жінок-підприємниць в Україні через 
програму «Жінки в бізнесі», яку впроваджує Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Підтримка, надавана 
в рамках програми, включає забезпечення бізнес-
консультацій, тренінгів та наставництва для підприємств, 
що управляються жінками, а також фінансування через 
цільову кредитну лінію для партнерського «Банку Львів».     

«У мене є ідеї,
а в них є ноу-хау». 

Туристична агенція
Zabugor.com Юлії Алексєєвої 

отримала підтримку в рамках 
програми «Жінки в бізнесі» для 

розробки нового вебсайту. 

#strongertogether

У 2019 році 289 жінок-підприємниць в Україні 
отримали кредити на загальну суму понад 40 млн 
євро в рамках програм підтримки ЄС для малих та 
середніх підприємств, водночас 88 підприємниць 
отримали гранти на суму 750 000 євро. Більш ніж 350 
жінок скористалися консультаційними послугами. 
Оборот серед підтримуваних компаній зріс на майже 
129 млн євро. Також у результаті підтримки було 
створено 16 134 нові робочі місця.

Жінки-підприємниці в Україні також мають доступ до низки 
інших фінансових та консультативних послуг, надаваних в 
рамках ініціативи «EU4Business». 

Дізнайтеся більше:
www.eu4business.eu/ukraine 

Дізнайтеся, яким чином ви можете взяти участь у програмі:
www.ebrdwomeninbusiness.com    

ЖІНКИ В БІЗНЕСІ 

ЯКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

ПЛАНИ ДІЙ З ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Урахування гендерних питань у розробці державної 
політики та формування статистики на основі 
гендерного підходу

НОВЕ ТА ВДОСКОНАЛЕНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Ухвалення та застосування антидискримінаційних 
законів та законів проти домашнього насильства

ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЖІНОК У БІЗНЕСІ
Забезпечення надання через місцеві банки позик 
для підприємств, що управляються жінками

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА 
КАР’ЄРИ
Впровадження широкої низки програм обміну для 
навчання та роботи в різних частинах Європи в 
рамках програми «Erasmus+»

МОЛОДІ ЖІНКИ-ЛІДЕРИ
Посилення активної участі молодих жінок через 
програму «EU4Youth»

•
•

•

••

СИЛЬНІШІ ЖІНКИ – 
СИЛЬНІША УКРАЇНА

Упродовж шістдесяти років Європейський Союз наполегливо працює над захистом прав жінок та 
посиленням їхніх можливостей щодо реалізації їхнього потенціалу повною мірою. Гендерна рівність 
знаходиться в центрі уваги ініціативи ЄС «Східне партнерство». Вона є надзвичайно важливою як для 
особистого життя жінок та чоловіків, так і для довгострокового демократичного розвитку. У співпраці з 
Україною, Євросоюз стимулює впровадження реальних змін через зміцнення позицій жінок у бізнесі, 
забезпечення можливостей для якісної освіти, а також сприяння розвитку справедливого суспільства.

https://eu4business.eu/success-stories/a-fishing-rod-not-a-fish/
http://www.eu4business.eu/ukraine
https://www.odimm.md/ro/pare
http://www.ebrdwomeninbusiness.com  


МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДИХ ЖІНОК  

ЄС ЗА ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ

Erasmus+

У рамках програми «Erasmus+» Євросоюз надає 
молодим жінкам та чоловікам в Україні широку низку 
можливостей навчатися та працювати в різних 
частинах Європи за програмами обміну.

Ця регіональна програма, що фінансується Європейським 
Союзом у країнах Східного партнерства, спрямована 
на посилення рівних прав та можливостей для жінок і 
чоловіків через  зміну соціальних уявлень про гендерні 
ролі, подолання гендерних стереотипів та розширення 
участі чоловіків у догляді за дітьми та інших   домашніх 
зобов’язаннях.

В Україні проєкт провів кампанію «Бийся як дівчина» - 15 
відео про подолання стереотипів, різні форми гендерного 
насильства та кіберзлочини, жертвами яких стають жінки та 
дівчата.  

Erasmus+ в Україні: відповіді на всі ваші запитання: 

www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/
erasmus-ukraine

Дізнайтеся більше:

ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних 
стереотипів та гендерно зумовленого насильства

www.euforyouth.eu 

МОЖЛИВОСТІ «ERASMUS+» ВКЛЮЧАЮТЬ:

•  Стипендії для навчання в Європі 
•  Програми обміну студентів 
•  Програми обміну молоді 
•  Європейський корпус солідарності 
•  Можливості для працівників у справах молоді 
•  Участь молоді в діалозі щодо впровадження реформ 

 
EU4Youth

EU4Youth підтримує молодих людей у розвитку навичок 
для працевлаштування, а також стимулює та інвестує 
в молодіжне підприємництво, приділяючи особливу 
увагу соціально вразливим та неблагополучним групам 
населення.

ЄС встановив ціль, щоб у рамках програми EU4Youth 
75% підтримки було надано молодим жінкам.

EU4Youth фінансує 5 діючих грантових проєктів в 
Україні.

За період 2018-2020 рр. 414 молодих жінок в Україні 
скористалися програмами навчання та практичних 
семінарів у рамках грантових проєктів EU4Youth, 82 
– взяли участь у програмах стажування, 132 – стали 
самозайнятими особами після отримання підтримки і 
174 – отримали гранти на відкриття свого бізнесу.

«Я сподіваюся, що цей 
проєкт почує багато жінок і 

дівчат, і він надасть їм можливість 
змінити своє життя».   

Телеведуча Олександра Гонтар була 
одним з інфлюенсерів, залучених до 

кампанії «Бийся як дівчина».

•

•

•

•

Упродовж 2015-2019 років фінансування ЄС 
дозволило 9 026 студентам та викладачам з 
України навчатися або викладати в ЄС; 234 
студенти магістерських програм з України 
отримали повну стипендію Erasmus+. 

Понад 14 500 молодих людей та працівників з 
питань молоді з України взяли участь у програмах 
короткострокових обмінів, мобільності, 
навчання та волонтерства.

Україна посідає 3-є місце у світі за участю в 
програмах обміну «Erasmus+», з-поміж понад 
150 країн-партнерів програми.  

Боротьба з домашнім насильством

Консультативна місія ЄС (КМЄС) запустила програму 
тренінгів для українських співробітників поліції щодо 
протидії домашньому насильству. Програма поєднує 
теоретичну (стереотипні уявлення та законодавство) 
та практичну частини (виклик на лінію 102, комунікація з 
кривдником, збір доказів та запровадження плану безпеки 
для жертви). 

•

•

•

«Завдяки гранту 
від Європейського 

Союзу мої доходи зросли 
щонайменше на 30 %!»   
Анна Мовчан отримала грант 
від EU4Youth, що дозволив їй 

запустити свій бізнес.

https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/01/press-release-fight-like-a-girl-teaches-self-defense-to-women-and-girls-in-ukraine
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-ukraine
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-ukraine
https://auth-eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/eu-4-gender-equality
https://auth-eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/eu-4-gender-equality
https://auth-eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/eu-4-gender-equality
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
http://  Європейський корпус солідарності  
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en
https://www.euam-ukraine.eu/news/euam-and-patrol-police-kick-off-training-programme-on-combating-domestic-violence/
https://www.euam-ukraine.eu/news/euam-and-patrol-police-kick-off-training-programme-on-combating-domestic-violence/

